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BEKNOPTE MOTIVERING

Horizon 2020 beoogt volgens de mededeling van de Commissie bij het programma de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen van het kerninitiatief ten behoeve van de 'Innovatie-
Unie' en richt zich in het bijzonder op bestaande maatschappelijke uitdagingen en een sterkere 
verbinding tussen onderzoek van onderop en bovenaf en commerciële toepassingen. Een 
ander doel is verdere vereenvoudiging voor, en uitbreiding van de deelname van het MKB. 
Veel maatschappelijke uitdagingen betreffen het milieu, zoals het klimaat, efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, schone energie en schoon vervoer, gezondheid en voedselveiligheid. De 
rapporteur juicht de voorstellen van de Commissie toe, maar wil graag meer nadruk leggen op 
een aantal van de aan de orde gestelde aspecten.

Voor dit advies beschouwde de rapporteur een holistische benadering als de beste manier om 
de prioriteiten van de ENVI-Commissie verder te versterken. Het eerste verslag moet gezien 
worden als de opening van het debat over dit complexe programma, dat van het allergrootste 
belang is voor de versterking van een duurzame en groene economische groei in de Europese 
Unie en de bevordering van een gezonde samenleving. 
Het advies richt zich vooral op de maatschappelijke uitdagingen en stelt voor bepaalde 
aspecten in verband met gezondheid, voedselveiligheid, klimaat en milieu te versterken

Gezondheid 
Gezien de hoge toegevoegde waarde van stamcelonderzoek voor innovatieve behandelingen, 
bijvoorbeeld in de regeneratieve geneeskunde, moet dit onderzoek, met eerbiediging van 
ethische overwegingen, gesteund blijven worden via onderzoek naar bestaande alternatieven 
voor embryonale stamcellen. Bijzondere aandacht moet ook worden besteed aan onderzoek en 
innovatie van behandelingen van ziekten. Overheidssteun voor onderzoek naar infectieziekten 
en zeldzame ziekten moet worden verhoogd en uitwisseling van kennis moet worden 
bevorderd. De behoeften van patiënten moeten een drijfveer vormen voor innovatie in de 
gezondheidszorg en de besteding van gelden voor O&D. Bovendien moeten onderzoek naar 
en innovatie van milieu en gezondheid adequaat worden gefinancierd. 

Voedselveiligheid
Op het gebied van de maatschappelijke uitdagingen wordt voorgesteld het onderwerp 
voedselzekerheid te verbreden tot alle aspecten van voedselveiligheid.  

Klimaat en milieu 
De balans tussen economische, sociale en milieuaspecten van onderzoek en innovatie moet 
regelmatig en effectief worden geëvalueerd. De steun voor hernieuwbare energie moet 
worden vergroot. Een betere efficiëntie van hernieuwbare energie kan de economische 
aantrekkelijkheid ervan vergroten, terwijl tegelijk de klimaatverandering wordt bestreden, 
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd en een koolstofarme economie 
bevorderd.  
Horizon 2020 is een essentieel programma dat de EU kan helpen emissies van gassen en 
deeltjes die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid verder terug te dringen zonder 
lasten voor het bedrijfsleven of de lidstaten. 

Horizontale aspecten 
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De doelstellingen van de kerninitiatieven ten behoeve van de Innovatie-Unie en 
onderzoeksefficiëntie moeten nauwer gekoppeld worden aan Horizon 2020 en daarom is ook 
dit aspect opgenomen in het advies. Om optimale resultaten te behalen uit O&O-projecten en 
innovatieprojecten overal in de EU, moet nauwlettend worden toegezien op de 
complementariteit van Horizon 2020 en andere EU- en nationale fondsen. Voorts wordt 
voorgesteld de deelname van het MKB verder te vergroten, hetgeen een groene en duurzame 
economische groei aanmerkelijk kan bevorderen.  Ook de prestatie-indicatoren, aan de hand 
waarvan de implementatie van de doelstellingen van Horzon 2020 wordt beoordeeld, worden 
aangesneden in het verslag.  
Verdere amendementen over de opsplitsing van onderzoeksbudgetten en doelstellingen in de 
innovatieketen, alsook de vereenvoudiging worden opgeschort tot het komende debat over 
Horizon 2020 in de ENVI-commissie.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Het specifieke programma moet een 
aanvulling vormen op in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten en andere EU-
acties die nodig zijn in het kader van de 
algemene strategische inspanning voor de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie. 
Het programma dient met name acties aan 
te vullen op de beleidsterreinen cohesie, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
onderwijs en beroepsopleiding, industrie, 
volksgezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, energie, 
vervoer, milieu, klimaat, veiligheid, 
mariene rijkdommen en visserij, 
ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding 
en nabuurschapsbeleid. De Commissie 
moet ernaar streven eventuele 
overlapping te voorkomen tussen acties 
die krachtens EU-programma's en 
Horizon 2020 worden gefinancierd en, 
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voor zover mogelijk, tussen acties op 
nationaal niveau en acties die worden 
ondersteund door Horizon 2020.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) over te schakelen naar een betrouwbaar, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem, 
in het licht van een toenemende 
grondstoffenschaarste, een groeiende 
energiebehoefte en de klimaatverandering;

(c) over te schakelen naar een betrouwbaar, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem, 
in het licht van een toenemende 
grondstoffenschaarste, een groeiende 
energiebehoefte en de klimaatverandering, 
in het bijzonder door innovatie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen;

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De acties onder contract van Horizon 2020 
worden uitgevoerd via in het Financieel 
Reglement voorziene financieringsvormen, 
in het bijzonder subsidies, prijzen, inkoop 
en financiële instrumenten. Alle 
financieringsvormen worden op flexibele 
wijze gebruikt voor alle algemene en 
specifieke doelstellingen van Horizon 
2020, waarbij het gebruik wordt bepaald 
door de behoeften en door de specifieke 
kenmerken van een bepaalde specifieke 
doelstelling. 

De acties onder contract van Horizon 2020 
worden uitgevoerd via in het Financieel 
Reglement voorziene financieringsvormen, 
in het bijzonder subsidies, prijzen, inkoop 
en financiële instrumenten. Alle 
financieringsvormen worden op flexibele 
wijze gebruikt voor alle algemene en 
specifieke doelstellingen van Horizon 
2020, waarbij het gebruik wordt bepaald 
door de behoeften en door de specifieke 
kenmerken van een bepaalde specifieke 
doelstelling. Bij de financiering van 
KMO's zal bijzondere aandacht worden 
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besteed aan de vereenvoudiging van de 
procedures voor de toegang tot financiële 
ondersteuning en 
rapportageverplichtingen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering. 
Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt en nieuwe concurrerende 
ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd.

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering. 
Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt en nieuwe concurrerende 
ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd. De Horizon 2020-structuur 
moet flexibel zijn zodat gezamenlijke 
oproepen en activiteiten kunnen worden 
georganiseerd door, en gefinancierd uit 
verschillende uitdagingen en delen van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen, in het bijzonder 
KMO's, van Europa de kans krijgen om de 
baanbrekende oplossingen van hun keuze 
te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
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over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals hulpbronnenefficiëntie, 
duurzaamheid, klimaatverandering en 
mariene wetenschappen en technologieën.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het bevorderen van 
hernieuwbare energie, het ondersteunen 
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gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

van een vervoerbeleid dat op feiten en 
prognoses is gebaseerd, alsook activiteiten 
voor de beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voortzetting van het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP2), 
betreffende klinische proeven voor 

(a) voortzetting, adequate financiering en 
geografische uitbreiding naar andere 
ontwikkelde regio's van het Partnerschap 
voor klinische proeven tussen Europese en 
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medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose;

ontwikkelingslanden (EDCTP2), van Fase 
I-IV betreffende klinische proeven voor 
medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose en verwaarloosde ziekten;

Or. en

Motivering

Armoede-gerelateerde en verwaarloosde ziekten en daarmee samenhangende infecties komen 
ook in ontwikkelingslanden buiten Afrika voor (bijvoorbeeld de ziekte van Chagas in Latijns-
Amerika of leishmaniasis in Azië) en daarom is een uitbreiding van de geografische regio's 
wenselijk. Dit zou ook bewerkstelligen dat dankzij de synergie in onderzoek dat ook in andere 
regio's wordt gedaan de medische producten sneller beschikbaar komen. Het EDCTP moet 
hiervoor adequate financiering krijgen om efficiënt te kunnen blijven.

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verder zal een effectieve bijdrage aan de 
doelstellingen van Europa 2020 en de 
Innovatie-Unie in veel gevallen vragen om 
interdisciplinaire oplossingen, oplossingen 
dus die meerdere specifieke doelstellingen 
van Horizon 2020 bestrijken. Bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan verantwoorde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen. 
Het genderprobleem wordt behandeld als 
een horizontaal vraagstuk. Doel is om de 
ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen te verminderen en de 
genderdimensie in de programmering en 
inhoud van onderzoek en innovatie te 
integreren. Horizon 2020 bevat specifieke 
voorzieningen voor het stimuleren van 
horizontale acties op dit terrein. Een 
daarvan is het efficiënt bundelen van 
begrotingen. Een ander voorbeeld is de 
mogelijkheid om voor acties uit hoofde van 
het onderdeel "Maatschappelijke 
uitdagingen" en ten behoeve van de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" gebruik te

Verder zal een effectieve bijdrage aan de 
doelstellingen van Europa 2020 en de 
Innovatie-Unie en een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen in veel gevallen vragen 
om interdisciplinaire oplossingen, 
oplossingen dus die meerdere specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 
bestrijken. Bijzondere aandacht wordt 
gegeven aan verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen. Het 
genderprobleem wordt behandeld als een 
horizontaal vraagstuk. Doel is om de 
ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen te verminderen en de 
genderdimensie in de programmering en 
inhoud van onderzoek en innovatie te 
integreren. Horizon 2020 bevat specifieke 
voorzieningen voor het stimuleren van 
horizontale acties op dit terrein. Een 
daarvan is het efficiënt bundelen van 
begrotingen. Een ander voorbeeld is de 
mogelijkheid om voor acties uit hoofde van 
het onderdeel "Maatschappelijke 
uitdagingen" en ten behoeve van de 
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maken van bovengenoemde financiële 
instrumenten en het specifieke mkb-
instrument.

doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" gebruik te 
maken van bovengenoemde financiële 
instrumenten en het specifieke mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het bereiken van duurzame groei in 
Europa moet de bijdrage van publieke en 
private spelers worden geoptimaliseerd. Dit 
is van wezenlijk belang voor het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en het slagen van de 
Innovatie-Unie, de Digitale Agenda en 
andere vlaggenschipinitiatieven die in het 
kader van Europa 2020 zijn gestart. Verder 
vraagt verantwoord onderzoek en innovatie 
om een aanpak waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de interactie tussen partners 
die opereren vanuit verschillende 
gezichtspunten maar met een 
gemeenschappelijk belang, voor het vinden 
van de beste oplossingen.

Voor het bereiken van duurzame groei in 
Europa moet de bijdrage van publieke en 
private spelers worden geoptimaliseerd. Dit 
is van wezenlijk belang voor het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en het slagen van de 
Innovatie-Unie, een efficiënt 
hulpbronnengebruik in Europa, de 
Digitale Agenda en andere 
vlaggenschipinitiatieven die in het kader 
van Europa 2020 zijn gestart. Verder 
vraagt verantwoord onderzoek en innovatie 
om een aanpak waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de interactie tussen partners 
die opereren vanuit verschillende 
gezichtspunten maar met een 
gemeenschappelijk belang, voor het vinden 
van de beste oplossingen.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Partnerschappen voor productontwikkeling kunnen een grote bijdrage leveren, vooral op het 
gebied van armoede-gerelateerde en verwaarloosde ziekten, die in de eerste plaats de 
bevolking van arme landen treffen, waardoor de prikkels voor innovatieve farmaceutische 
bedrijven om innovatieve producten te ontwikkelen voor patiënten met deze ziekten beperkt 
zijn. Horizon 2020 kan een zinvolle bijdrage leveren waar de markt tekortschiet.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel II – punt 1.3 – punt 1.3.5. – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Materialen voor verbetering van de 
efficiëntie van hernieuwbare energie. 
Ontwikkelen van nieuwe producten en 
toepassingen die de efficiëntie van 
hernieuwbare energiebronnen, zoals 
fotovoltaïsche, thermische zonne-energie 
en windmolens vergroten.

Or. en
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Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven.

Or. en

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Harmonisatie met amendementen die zijn voorgesteld op de verordening tot vaststelling van 
Horizon 2020 (COM(2001)0809). Besmettelijke en armoede-gerelateerde ziekten vormen nog 
steeds een uitdaging voor de EU en nog meer voor armere landen. Onderzoek op deze 
gebieden zou zowel de EU als de ontwikkelingslanden ten goede komen en zou in 
overeenstemming zijn met de externe beleid van de EU.

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ziekten zijn grensoverschrijdend.  EU-onderzoeksactiviteiten en specifieke onderzoeken in het 
kader van internationale samenwerking komen niet alleen de Unie, maar ook om de 
wereldbevolking ten goede.

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering
Ziekten zijn grensoverschrijdend.  EU-onderzoeksactiviteiten en specifieke onderzoeken in het 
kader van internationale samenwerking komen niet alleen de Unie, maar ook om de 
wereldbevolking ten goede.

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1 bis Milieu en gezondheid
Een beter inzicht in milieufactoren die 
bepalend zijn voor gezondheid en welzijn 
en in de overbrengingsmechanismen is 
nodig om wetenschappelijke gegevens aan 
te leveren voor effectieve strategieën voor 
de bescherming van de gezondheid en als 
basis te dienen voor EU-programma's en 
beleid. Milieu-indicatoren voor de 
gezondheid moeten worden opgesteld ter 
aanvulling van andere indicatoren voor 
de gezondheid die worden ontwikkeld. 
Milieufactoren, waaronder 
klimaatverandering en beroep, worden 
onderzocht. De hiertoe gevolgde 
benaderingen omvatten onder meer 
onderzoeken op de korte termijn naar 
individuen en cohortstudies op de lange 
termijn en de koppeling daarvan aan 
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gegevens die zijn verkregen van 
milieudatabanken en biobanken, door 
onderzoek op het gebied van "-omics" en 
andere methoden.
In het bijzonder is voor een beter inzicht 
in het milieu als bepalende factor voor de 
gezondheid tijdens de levensloop, van de 
zwangerschap en jeugd tot de ouderdom, 
een geïntegreerde moleculair-biologische 
evaluatie vereist van de blootstelling, 
alsmede epidemiologische en 
toxicologische benaderingen in het 
onderzoek naar verbanden tussen 
gezondheid en milieu. Onderzoeken naar 
milieu en gezondheid moeten zich richten 
op chemicaliën en het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende 
stoffen en andere milieu- en 
klimaatgerelateerde stressfactoren 
(waaronder luchtvervuiling, water- en
bodemverontreiniging, lawaai, 
temperatuur, licht vervuiling, straling, 
verontreiniging van levensmiddelen en 
door de mens geproduceerde 
nanodeeltjes) en positieve effecten 
(inclusief groenvoorzieningen, alternatief 
vervoer en stedelijke planning), maar ook 
op alternatieven voor dierproeven. Er zijn 
op het gebied van blootstellingsevaluaties 
innovatieve benaderingen nodig die 
gebruik maken van biomarkers van de 
nieuwe generatie op basis van "-omics" 
en epigenetica, menselijke biomonitoring, 
persoonlijke blootstellingsevaluaties en -
modellen, om inzicht te krijgen in 
gecombineerde, cumulatieve en 
opkomende blootstellingen, waarbij 
sociaaleconomische en gedragsfactoren 
worden geïntegreerd. Er zal steun worden 
verleend voor verbetering van de 
koppeling tussen gezondheidsproblemen 
en milieugegevens via geavanceerde 
informatiesystemen.
Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
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beleidsondersteuning op het gebied van de 
milieuaspecten van gezondheid worden 
verleend. Verbeterde milieumaatregelen 
kunnen worden ontwikkeld en worden 
getoetst op hun effecten op gezondheid en 
welzijn.

Or. en

Amendement 20

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 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. 
Translationele onderzoeksprojecten, 
gericht op een snellere en efficiëntere 
toepassing in de medische praktijk van de 
bevindingen in het laboratorium moeten 
in het bijzonder worden gesteund, met 
name op gebieden met grote behoeften 
waarvoor geen oplossingen bestaan, zoals 
hematologie/oncologie en zeldzame 
ziekten.

Or. en

Motivering

Translationeel onderzoek, gebaseerd op een niet-sequentiële benadering, zal ertoe bijdragen 
dat bevindingen van fundamenteel onderzoek sneller en efficiënter zullen worden toegepast in 
de medische praktijk, met betere resultaten voor de gezondheidszorg als gevolg. Dit vergt een 
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voortdurende interactie tussen onderzoeksresultaten, zowel in laboratorium en als in 
klinische setting, in de verschillende fasen van de ontwikkeling van geneesmiddelen.
Concentratie op translationeel onderzoek is met name nodig voor complexe ziekten met een 
hoge behoefte in de medische zorg, zoals hematologie/oncologie en zeldzame ziekten.

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. Ontwikkeling van betere preventieve 
vaccins

1.5. Ontwikkeling van betere preventieve 
instrumenten

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, moeten gesteund worden. Zo ook 
kunnen 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. Deze aanpak heeft biedt enorm 
mogelijkheden om de last van chronische 
ziekten te terug te dringen. Hiervoor moet 
meer inzicht worden verworven in ziekten 
en ziekteprocessen en daaruit 
voortvloeiende epidemieën en moeten 
klinische proeven en bijbehorende studies 
worden verricht.

Or. en

Motivering

Ontwikkeling van effectieve preventieve vaccins voor armoede-gerelateerde ziekten, 
waaronder HIV/AIDS, zijn de meest kosteneffectieve oplossing voor de bestrijding van 
dergelijke ziekten, aangezien vaccins het zorgstelsel minder kosten dan continue behandeling. 
Onderzoek op dit gebied heeft enorme voordelen voor de bevolking in de EU en in de hele 
wereld die door deze ziekten wordt getroffen, en moet worden aangemoedigd.
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Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.6 

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. 
Met het oog hierop zal steun worden 
verleen onder meer aan de verdere 
ontwikkeling van de medische 
beeldvorming. Ook stralingsbescherming 
van patiënten zal worden aangepakt.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.8 

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 

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 
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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 
handicaps in de hand worden gewerkt.

gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van 
gestratificeerde en aan het individu 
aangepaste geneeskunde, en waarborging 
van de beschikbaarheid van 
geneesmiddelen en behandelingen voor 
zoveel mogelijk ziekten; de ontwikkeling 
van betere medische apparaten en systemen 
en andere hulpmiddelen; verbetering van 
palliatieve behandelingen; handhaving en 
verbetering van het vermogen om 
overdraagbare, zeldzame, armoede-
gerelateerde, verwaarloosde, 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 handicaps in 
de hand worden gewerkt.

Or. en

Motivering

Armoede-gerelateerde ziekten zijn niet alleen een probleem van de armere landen, maar 
komen ook voor in sommige delen van de EU, waar een aanzienlijk aantal gevallen van 
tuberculose, HIV/ AIDS, malaria en mazelen is geconstateerd. Ontwikkeling van geschikte 
instrumenten voor de controle en de bestrijding van die ziekten moet daarom een prioriteit 
zijn voor Horizon 2020.

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 1.12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.12 bis. Reproductieve gezondheid
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Onderzoek is nodig om efficiëntere 
vormen van preventie, diagnose en 
management bij stoornissen op het gebied 
van reproductieve gezondheid te 
ontwikkelen. Onderzoek zal speciaal 
gericht worden op gebieden zoals de 
oorzaken van onvruchtbaarheid, met 
inbegrip van de prenatale oorsprong van 
onvruchtbaarheid en andere 
reproductieve-gezondheidsstoornissen.

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de uitdagingen in de toekomst voor de 
Europese gezondheidszorg aan te gaan en 
om bovengenoemde doelstellingen te 
verwezenlijken, moet adequate 
financiering voor onderzoek en innovatie 
op dit gebied door de Unie worden 
toegewezen. Daartoe dient ten minste 12% 
van het totale budget voor dit programma 
worden toegewezen aan deze 
maatschappelijke uitdaging.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VOEDSELZEKERHEID, DUURZAME 
LANDBOUW, MARIEN EN MARITIEM 
ONDERZOEK EN DE BIO-ECONOMIE

VOEDSELVEILIGHEID EN -
ZEKERHEID, DUURZAME 
LANDBOUW, HET MARIENE MILIEU
EN DE BIO-ECONOMIE

Or. en



PA\900001NL.doc 23/36 PE487.909v01-00

NL

Motivering
Ter verduidelijking dat deze uitdaging ook voedselveiligheid betreft en niet alleen het 
beperkte gebied van de voedselzekerheid. Dat geldt ook voor het mariene milieu, hetgeen een 
breder gebied omvat dan de oorspronkelijke termen. 

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 2.2 

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, volgens een interdisciplinaire 
aanpak waarbij diverse actoren, met name 
boeren en KMO's in de 
agrovoedingssector, technologie-
ontwikkelaars en milieudeskundigen, en 
die aandacht besteedt aan 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 % 
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tegen 2030.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 2.2.2 

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. Activiteiten die de 
noodzakelijke kennis opleveren voor het 
herformuleren van recepten om gezonde 
voeding te bevorderen zullen worden 
ondersteund. Er zullen dieetoplossingen en 
diëtische innovaties worden geïdentificeerd 
die bevorderlijk zijn voor gezondheid en 
welzijn. Dit omvat ontwikkeling van 
diëten die zijn afgestemd op de individuele 
behoeften op het gebied van gezondheid 
en voeding. Prenatale en postnatale 
voeding, alsook voeding in de kindertijd 
zullen worden onderzocht om meer inzicht 
te krijgen in het effect van voeding van de 
ontwikkeling van zuigelingen en hun 
gezondheid. 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 
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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 29

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 3.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energiebronnen en de 
consumptiepatronen van de industrie, het 
vervoer, de gebouwen en steden in Europa 
zijn over het algemeen niet duurzaam, met 
grote milieu- en klimaatgevolgen van dien. 
Voor de ontwikkeling van bijna 
energieneutrale gebouwen, uiterst 
efficiënte industrieën en de brede 
toepassing van energie-efficiënte 
benaderingen door bedrijven, burgers, 
gemeenten en steden zijn niet alleen 
technologische vorderingen vereist, maar 
ook niet-technologische oplossingen zoals 
nieuwe diensten op het gebied van 
adviesverlening, financiering en 
vraagbeheer. Energie-efficiëntie zou dus 
een van de meest kosteneffectieve 
manieren kunnen worden om de vraag naar 
energie terug te dringen en zo de 
continuïteit van de energievoorziening te 
versterken, de gevolgen voor het milieu en 
het klimaat te verminderen en het 
concurrentievermogen te vergroten. 

De energiebronnen en de 
consumptiepatronen van de industrie, het 
vervoer, de gebouwen en steden in Europa 
zijn over het algemeen niet duurzaam, met 
grote milieu- en klimaatgevolgen van dien. 
Voor de ontwikkeling van bijna 
energieneutrale gebouwen, uiterst 
efficiënte industrieën en de brede 
toepassing van energie-efficiënte 
benaderingen door bedrijven, burgers, 
gemeenten en steden zijn niet alleen 
technologische vorderingen vereist, maar 
ook niet-technologische oplossingen zoals 
nieuwe diensten op het gebied van 
adviesverlening, financiering en 
vraagbeheer. Energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie zouden dus een van 
de meest kosteneffectieve manieren 
kunnen worden om de vraag naar energie 
terug te dringen en zo de continuïteit van 
de energievoorziening te versterken, de 
gevolgen voor het milieu en het klimaat te 
verminderen, het concurrentievermogen te 
vergroten en de economische groei te 
verzekeren. 

Or. en
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Amendement 30

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 3.1.2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.2. Benutting van het potentieel van 
efficiënte en hernieuwbare verwarmings-
en koelsystemen

3.1.2. Benutting van het potentieel van 
efficiënte en hernieuwbare verwarmings-
en koelsystemen

In de Unie wordt een groot deel van de 
energie verbruikt voor verwarmings- en 
koelingsdoeleinden, zodat de ontwikkeling 
van kosteneffectieve en efficiënte 
technologieën en 
systeemintegratietechnieken op dit gebied, 
zoals netwerkconnectiviteit met 
gestandaardiseerde talen en diensten, een 
grote bijdrage zou kunnen leveren tot de 
vermindering van de vraag naar energie. 
Hiervoor zijn onderzoek en demonstraties 
van nieuw systemen en componenten voor 
toepassingen voor zowel industrieel als 
huishoudelijk gebruik vereist, bijvoorbeeld 
wat betreft gedecentraliseerde toevoer van 
heet water en stadsverwarming of de 
verwarming en koeling van ruimten. Dit 
onderzoek en deze demonstraties dienen 
verschillende technologieën te omvatten: 
zonneverwarming, geothermische energie, 
biomassa, warmtepompen, 
warmtekrachtkoppeling, enz. en moeten 
voldoen aan de vereisten inzake bijna-
energieneutrale gebouwen en 
wijkvoorzieningen. Er zijn echter verdere 
doorbraken nodig, met name op het gebied 
van de opslag van uit hernieuwbare 
energiebronnen verkregen warmte en wat 
betreft de ontwikkeling en installatie van 
efficiënte combinaties van hybride 
verwarmings- en koelsystemen voor 
gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
toepassingen. 

In de Unie wordt een groot deel van de 
energie verbruikt voor verwarmings- en 
koelingsdoeleinden, zodat de ontwikkeling 
van kosteneffectieve en efficiënte 
technologieën en 
systeemintegratietechnieken op dit gebied, 
zoals netwerkconnectiviteit met 
gestandaardiseerde talen en diensten, een 
grote bijdrage zou kunnen leveren tot de 
vermindering van de vraag naar energie. 
Hiervoor zijn onderzoek en demonstraties 
van nieuw systemen en componenten voor 
toepassingen voor zowel industrieel als 
huishoudelijk gebruik en voor de publieke 
sector vereist, bijvoorbeeld wat betreft 
gedecentraliseerde toevoer van heet water 
en stadsverwarming of de verwarming en 
koeling van ruimten. Dit onderzoek en 
deze demonstraties dienen verschillende 
technologieën te omvatten: 
zonneverwarming, fotovoltaïsche  en
geothermische energie, biomassa, 
warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, 
enz. en moeten voldoen aan de vereisten 
inzake bijna-energieneutrale gebouwen en 
wijkvoorzieningen. Er zijn echter verdere 
doorbraken nodig, met name op het gebied 
van de opslag van uit hernieuwbare 
energiebronnen verkregen warmte en 
elektriciteit, en wat betreft de ontwikkeling 
en installatie van efficiënte combinaties 
van hybride verwarmings- en koelsystemen 
voor gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
toepassingen. Verder onderzoek naar 
verbetering van de efficiëntie van 
zonneverwarming en fotovoltaïsche 
energie is nodig.
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Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De huidige CO2-concentraties in de 
atmosfeer zijn bijna 40 % hoger dan aan 
het begin van de industriële revolutie en 
zijn de afgelopen 2 miljoen jaar nooit zo 
hoog geweest. Andere broeikasgassen dan 
CO2 dragen ook bij aan de 
klimaatverandering en spelen een steeds 
belangrijker rol. Zonder krachtig ingrijpen 
zou de klimaatverandering de wereld ten 
minste 5 % van het bbp per jaar kunnen 
kosten, en in bepaalde scenario's tot zelfs 
20 %. Bij vroegtijdig en doeltreffend 
optreden daarentegen zouden de 
nettokosten beperkt kunnen worden tot zo'n 
1 % van het bbp op jaarbasis. Om het doel 
van 2°C te halen en de ergste effecten van 
de klimaatverandering te vermijden moeten 
ontwikkelde landen hun 
broeikasgasemissies tegen 2050 met 80-
95 % terugdringen in vergelijking met 
1990.

De huidige CO2-concentraties in de 
atmosfeer zijn bijna 40 % hoger dan aan 
het begin van de industriële revolutie en 
zijn de afgelopen 2 miljoen jaar nooit zo 
hoog geweest. Andere broeikasgassen dan 
CO2 en deeltjes dragen ook bij aan de 
klimaatverandering en spelen een steeds 
belangrijker rol. Zonder krachtig ingrijpen 
zou de klimaatverandering de wereld ten 
minste 5 % van het bbp per jaar kunnen 
kosten, en in bepaalde scenario's tot zelfs 
20 %. Bij vroegtijdig en doeltreffend 
optreden daarentegen zouden de 
nettokosten beperkt kunnen worden tot zo'n 
1 % van het bbp op jaarbasis. Om het doel 
van 2°C te halen en de ergste effecten van 
de klimaatverandering te vermijden moeten 
ontwikkelde landen hun 
broeikasgasemissies tegen 2050 met 80-
95 % terugdringen in vergelijking met 
1990. Horizon 2020 kan de Unie helpen 
meer te bereiken dan de streefpercentages 
van 20%.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
ontwikkeling en evaluatie van innovatieve, 

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
ontwikkeling en evaluatie van innovatieve, 
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kostenefficiënte en duurzame aanpassings-
en mitigatiemaatregelen, die gericht zijn op 
zowel CO2 als andere broeikasgassen dan 
CO2, en waarbij de nadruk ligt op zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, via het genereren van 
bewijs voor op informatie gebaseerd, tijdig 
en doeltreffend optreden en de vorming 
van netwerken van de vereiste 
deskundigheden.

kostenefficiënte en duurzame aanpassings-
en mitigatiemaatregelen, die gericht zijn op 
zowel CO2 als andere broeikasgassen dan 
CO2 en deeltjes, en waarbij de nadruk ligt 
op zowel technologische als niet-
technologische groene oplossingen, via het 
genereren van bewijs voor op informatie 
gebaseerd, tijdig en doeltreffend optreden 
en de vorming van netwerken van de 
vereiste deskundigheden.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.1.1. 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de samenleving zijn een beter begrip 
van de oorzaken en de ontwikkeling van de 
klimaatverandering en nauwkeuriger 
klimaatprognoses van cruciaal belang om 
levens, goederen en infrastructuur te 
beschermen en een doeltreffende 
besluitvorming te waarborgen. Verbetering 
van de basis van wetenschappelijke kennis 
over klimaatdrijvers, -processen, -
mechanismen en -terugkoppelingen die 
samenhangen met het functioneren van 
oceanen, terrestrische ecosystemen en de 
atmosfeer, is essentieel. De ontwikkeling 
van nauwkeuriger scenario's en modellen, 
waaronder volledig gekoppelde 
aardsysteemmodellen, zal bijdragen tot 
betere klimaatvoorspellingen op relevante 
tijd- en ruimteschalen. 

Voor de samenleving zijn een beter begrip 
van de oorzaken en de ontwikkeling van de 
klimaatverandering en nauwkeuriger 
klimaatprognoses van cruciaal belang om 
levens, goederen en infrastructuur te 
beschermen en een doeltreffende 
besluitvorming te waarborgen. Verbetering 
van de basis van wetenschappelijke kennis 
over klimaatdrijvers, -processen, -
mechanismen en -terugkoppelingen die 
samenhangen met het functioneren van 
oceanen, terrestrische ecosystemen en de 
atmosfeer, is essentieel. De ontwikkeling 
van nauwkeuriger scenario's en modellen, 
waaronder volledig gekoppelde 
aardsysteemmodellen, zal bijdragen tot 
betere klimaatvoorspellingen op relevante 
tijd- en ruimteschalen. 
Klimaatvoorspellingen moeten een 
adequate aanpak bieden voor de nog 
bestaande onduidelijkheden bij het 
opstellen van modellen per regio, de 
klimaat-ozoninteracties, de relatie tussen 
klimaatverandering en extreme 
weersomstandigheden en de risico's van 
abrupte veranderingen. Om meer 
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betrouwbare klimaatscenario's en -
voorspellingen op kleinere ruimtelijke 
schaal op te kunnen stellen, moet meer 
geïnvesteerd worden in de ontwikkeling 
van pan-Europese superrekenfaciliteiten 
voor onderzoek naar klimaatverandering.

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.1.3. 

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 
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 

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 
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.
Afgezien van het effect op de 
vermindering van de CO2-uitstoot, kan dit 
beleid vooral ook strategieën ontwikkelen 
om zo snel mogelijk op 
klimaatveranderingen te reageren 
(bijvoorbeeld door reducties van 
fluorkoolwaterstoffen, zwarte koolstof, 
troposferisch ozon, biologische CO2-
verwijdering).   Deze strategieën gericht 
op snelle actie kunnen binnen korte 
termijn worden uitgevoerd en hebben 
binnen enkele tientallen jaren effect op 
het klimaat. Op basis van het onderzoek 
kunnen nieuwe klimaat-energie-
economiemodellen worden ontwikkeld en 
gevalideerd, waarbij rekening wordt 
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ondernemers, eindgebruikers, onderzoekers 
en kennisinstellingen te verbeteren.

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 35

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Capaciteiten, technologieën en data-
infrastructuren voor observatie en 
monitoring van de aarde moeten 
voortbouwen op vooruitgang op het gebied 
van ICT, ruimtetechnologieën en 
geautoriseerde netwerken, waarnemingen 
via teledetectie, nieuwe in-situsensoren, 
mobiele diensten, communicatienetwerken, 
hulpmiddelen op basis van participatieve 
webdiensten en verbeterde computer- en 
modelleringsinfrastructuur, teneinde 
voortdurend actuele en nauwkeurige 
informatie, ramingen en prognoses te 
verstrekken. De vrije, open en onbeperkte 
toegang tot interoperabele gegevens en 
informatie zal worden gestimuleerd, 
evenals het doeltreffende beheer en de 
doeltreffende opslag en verbreiding van de 
onderzoeksresultaten. 

Capaciteiten, technologieën en data-
infrastructuren voor observatie en 
monitoring van de aarde moeten 
voortbouwen op vooruitgang op het gebied 
van ICT, ruimtetechnologieën en 
geautoriseerde meetnetwerken (waarbij 
grond-, vliegtuig- en ballonmetingen via 
teledetectie-instrumenten en nieuwe in-
situsensoren worden gecombineerd),
mobiele diensten, communicatienetwerken, 
hulpmiddelen op basis van participatieve 
webdiensten en verbeterde computer- en 
modelleringsinfrastructuur, teneinde 
voortdurend actuele en nauwkeurige 
informatie, ramingen en prognoses te 
verstrekken. De vrije, open en onbeperkte 
toegang tot interoperabele gegevens en 
informatie zal worden gestimuleerd, 
evenals het doeltreffende beheer en de 
doeltreffende opslag en verbreiding van de 
onderzoeksresultaten. 
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Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen de participatie van de 
Unie in en haar financiële bijdrage aan
multilaterale processen en initiatieven 
zoals het Intergouvernementeel Panel over 
klimaatverandering (IPCC), het 
intergouvernementeel platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) en de 
Groep voor Aardobservatie (GEO). 
Samenwerking met andere belangrijke 
publieke en private financiers van 
onderzoek zal de efficiency van het 
mondiale en Europese onderzoek 
verbeteren en bijdragen tot een mondiale 
governance van onderzoek.

Onderzoeksactiviteiten zullen de 
participatie van de Unie in financiële 
bijdrage aan multilaterale processen en 
initiatieven zoals het Intergouvernementeel 
Panel over klimaatverandering (IPCC), het 
intergouvernementeel platform voor 
wetenschap en beleid inzake biodiversiteit 
en ecosysteemdiensten (IPBES) en de 
Groep voor Aardobservatie (GEO). 
Samenwerking met andere belangrijke 
publieke en private financiers van 
onderzoek zal de efficiency van het 
mondiale en Europese onderzoek 
verbeteren en bijdragen tot een mondiale 
governance van onderzoek.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door samenwerking op het gebied van 
natuurwetenschap en techniek zal een 
bijdrage worden geleverd aan het 'global 
technology mechanism' (mondiaal 
technologiemechanisme) en zullen 
technologische ontwikkeling en innovatie 
en technologieoverdracht ter ondersteuning 
van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de mitigatie van 

Door samenwerking op het gebied van 
natuurwetenschap en techniek zal een 
bijdrage worden geleverd aan het 'global 
technology mechanism' (mondiaal 
technologiemechanisme) en zullen 
technologische ontwikkeling en innovatie 
en technologieoverdracht ter ondersteuning 
van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de mitigatie van 
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broeikasgassen worden bevorderd. broeikasgassen worden bevorderd. Ook 
samenwerking op het gebied van 
natuurwetenschap en techniek moet de 
synergie tussen de Kyoto en de 
Protocollen van Montreal van meer 
kennis voorzien, om beleidsopties te 
optimaliseren, bijvoorbeeld op 
fluorkoolwaterstoffen

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 5.6 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kan een adviesnetwerk van instellingen 
worden opgericht ten behoeve van: de 
continue analyse van de wetenschappelijke 
en technologische vooruitgang in de Unie 
en haar voornaamste partnerlanden en -
regio's, een vroegtijdige verkenning van de 
marktkansen voor nieuwe 
milieutechnologieën en -praktijken, en 
prognoses voor onderzoek & innovatie en 
beleid. inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen

Er kan een adviespanel van 
toonaangevende wetenschappers worden 
opgericht ten behoeve van: de continue 
analyse van de wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang in de Unie en 
haar voornaamste partnerlanden en -regio's, 
een vroegtijdige verkenning van de 
marktkansen voor nieuwe 
milieutechnologieën en -praktijken, en 
prognoses voor onderzoek & innovatie en 
beleid. inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel I – punt 1 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal onderzoekers uit verschillende 
lidstaten die financiële steun ontvangen.
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Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 1 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal op de markt gebrachte 
uitvindingen

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 1 – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal deelnemende KMO's

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 1 – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Bijdrage aan de groei van het BBP van 
de Unie

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 1 – streepje 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal gecreëerde banen

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 2 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal KMO's onder de begunstigden

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 3 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Bijdrage aan de groei van het BBP van 
de Unie

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel II – punt 3 – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal gecreëerde banen

Or. en
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Amendement 47

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel III – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Publicaties in invloedrijke tijdschriften 
met collegiale toetsing op het gebied van 
de verschillende maatschappelijke 
uitdagingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel III – punt 2 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal op de markt gebrachte 
uitvindingen

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel III – punt 2 – streepje 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal deelnemende KMO's 

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel III – punt 2 – streepje 2 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal doelstellingen met betrekking tot 
de Innovatie-Unie en 
hulpbronnenefficiëntie die bereikt zijn

Or. en

Amendement 51

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel III – punt 2 – streepje 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Bijdrage aan de groei van het BBP van 
de Unie

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – Deel III – punt 2 – streepje 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal gecreëerde banen

Or. en


