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BEKNOPTE MOTIVERING

Horizon 2020, zoals het programma in de begeleidende Commissiemededeling wordt 
genoemd, is gericht op de tenuitvoerlegging van de kerndoelstellingen van het 
innovatiebeleid, met het accent op de huidige maatschappelijke problematiek en om de 
koppeling tussen bottom-up en top-down onderzoek en vermarkting te versterken. Ook wordt 
gemikt op verdere vereenvoudiging en sterkere deelname van het mkb. Veel maatschappelijke 
uitdagingen hebben raakvlakken met het werkterrein van de ENVI-commissie, zoals het 
klimaat, efficiënt hulpbronnengebruik, schone energie en vervoer, gezondheid en 
voedselveiligheid. De rapporteur is verheugd over de voorstellen van de Commissie, maar wil 
meer nadruk leggen op bepaalde aspecten.

In het onderhavige advies beschouwt de rapporteur een holistische benadering als de beste 
manier om meer gestalte te geven aan de prioriteiten van de ENVI-commissie. Dit eerste 
verslag moet ook gezien worden als aanzet voor een debat over dit complexe programma dat 
van essentieel belang is voor een toename van duurzame en groene economische groei in de 
Europese Unie die tegelijkertijd moet leiden tot een gezonde maatschappij. 
Het advies is hoofdzakelijk gericht op maatschappelijke uitdagingen en stelt voor bepaalde 
aspecten die verband houden met gezondheid, voedselveiligheid, klimaat en milieu te 
versterken.

Gezondheid 
Vanwege zijn hoge toegevoegde waarde voor innoverende behandelingen, bijvoorbeeld voor 
regeneratieve geneeskunde, moet stamcelonderzoek ondersteund blijven worden, door na te 
gaan of er alternatieven voor embryonale stamcellen bestaan, zonder voorbij te gaan aan de 
ethische aspecten. Speciale aandacht zou ook besteed moeten worden aan onderzoek naar en 
innovatie van de behandeling van ziekten. Er zou meer overheidssteun gegeven moeten 
worden aan O&O op het gebied van infecties en zeldzame ziekten en de uitwisseling van 
kennis moet worden bevorderd. Bij innovatie op het gebied van gezondheid en O&O-
financiering moeten de behoeften van patiënten centraal staan. Bovendien moeten O&O en 
innovatie op het gebied van milieuveiligheid toereikend worden gefinancierd. 

Voedselveiligheid
Voorgesteld wordt om de maatschappelijke uitdagingen die verband houden met 
voedselveiligheid te verbreden tot alle aspecten van voedselveiligheid.  

Klimaat en milieu 
De balans tussen economische, maatschappelijke en milieuaspecten van onderzoek en 
innovatie moet regelmatig en doelmatig worden gecontroleerd. Er moet meer steun worden 
gegeven aan hernieuwbare energie. Door de doelmatigheid van hernieuwbare energie te 
verhogen wordt deze energie economisch aantrekkelijker, de klimaatverandering bestreden, 
onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd en een koolstofarme economie 
bevorderd.  

Horizon 2020 is een belangrijk programma dat de EU zou kunnen helpen de uitstoot van voor 
het milieu en de gezondheid schadelijke gassen en deeltjes terug te dringen, zonder de 
industrieën of de lidstaten te belasten. 

Horizontale aspecten 
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De doelstellingen van de kerninitiatieven op het gebied van de 'Innovatie-Unie', en een 
'Hulpbronnenefficiënt Europa' moeten nauwer aansluiten op Horizon 2020 en derhalve in het 
advies worden opgenomen. Om optimaal te kunnen profiteren van O&O- en 
innovatieprojecten in de EU moet strikt worden toegezien op de complementariteit van 
Horizon 2020 met andere EU- en nationale fondsen.  Bovendien wordt ook voorgesteld de 
deelname van het mkb sterker te stimuleren, omdat dat een groene en duurzame economische 
groei kan bevorderen.  Een belangrijk aspect van prestatie-indicatoren, waarmee de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 doelstellingen kan worden gemeten, wordt ook 
aangeroerd in het verslag. 
Overige amendementen betreffende de splitsing van onderzoeksbudgetten en de 
doelstellingen in de innovatieketen, alsmede vereenvoudiging worden uitgesteld tot na het 
debat in de ENVI-commissie over Horizon 2020.

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 verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen 
van de lidstaten verkregen zijn. Er worden 
geen activiteiten gefinancierd die in alle 
lidstaten verboden zijn. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar 
een dergelijke activiteit verboden is.

(25) Stamceltherapieën hebben in 
sommige gevallen hun toegevoegde 
waarde bewezen, met name in 
regeneratieve geneeskunde. Derhalve 
moet de Unie dergelijk onderzoek blijven 
steunen. De Europese Commissie heeft
echter oog voor de ethische bezwaren 
tegen onderzoek naar embryonale, 
menselijke stamcellen en vraagt niet 
uitdrukkelijk er gebruik van te maken. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen 
van de lidstaten verkregen zijn. 
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Desalniettemin kan het nuttig zijn 
onderzoek te doen naar bestaande 
alternatieven voor onderzoek naar 
embryonale, menselijke stamcellen, met 
name stamcellen uit navelstrengbloed en 
geïnduceerde pluripotente stamcellen. 

Or. en

Motivering

Therapieën die gebaseerd zijn op stamcellen vormen een buitenkans voor regeneratieve 
geneeskunde en om bepaalde ernstige ziekten zoals diabetes of zelfs kanker te behandelen.
Geïnduceerde pluripotente stamcellen en stamcellen die verkregen zijn uit navelstrengbloed 
kunnen een veelbelovend alternatief zijn voor het ethisch controversiële onderzoek naar 
embryonale, menselijke stamcellen. Deze twee alternatieve opties mogen dus niet worden 
uitgesloten.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Horizon 2020 zal 
onderzoeksactiviteiten die erop gericht 
zijn een bijdrage te leveren aan de 
wetenschappelijke vooruitgang 
ondersteunen, met volledige 
inachtneming van de diversiteit van bio-
ethische regels op nationaal niveau. Er 
worden dus geen activiteiten gefinancierd 
die in alle lidstaten verboden zijn. Geen 
activiteit wordt gefinancierd in een 
lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

Or. en

Motivering

Deze bepalingen moeten gelden voor iedere onderzoeksactiviteit, niet alleen voor onderzoek 
naar stamcellen.



PE487.915v01-00 6/26 PA\900056NL.doc

NL

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals gezondheid, onderwijs, ruimte, 
milieu, concurrentievermogen en het mkb, 
interne veiligheid, cultuur en media en met 
het fonds voor cohesiebeleid en het beleid 
voor plattelandsontwikkeling, hetgeen 
specifiek kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën. Bovendien moet er 
tevens complementariteit tussen Horizon 
2020 en programma's die op nationaal 
niveau worden gefinancierd worden 
gewaarborgd. Met die complementariteit 
moet ook de Europese Rekenkamer 
rekening houden bij haar beoordeling van 
de tenuitvoerlegging van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de kerninitiatieven op 
het gebied van de 'Innovatie-Unie', en een 
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creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn. 

'hulpbronnenefficiënt Europa'. Bijgevolg 
fungeert het programma als een instrument 
voor het creëren van een hefboomeffect 
voor particuliere investeringen, het 
ondersteunen van de groei van het mkb, 
het scheppen van nieuwe banenkansen, het 
genereren van meer innovatie door 
onderzoek, en het waarborgen van 
Europa's groei en concurrentievermogen op 
de lange termijn door voorop te lopen met 
koolstofarm en efficiënt gebruik van 
hulpbronnen en energie. 

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan economische groei 
via de opbouw van een 
hulpbronnenefficiënte en koolstofarme
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en de kerninitiatieven op 
het gebied van de 'Innovatie-Unie', en een 
'hulpbronnenefficiënt Europa' en ander 
beleid van de Unie, alsmede aan de 
totstandbrenging en werking van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Or. en



PE487.915v01-00 8/26 PA\900056NL.doc

NL

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

4. Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn 
op het ontwikkelen en verbeteren van 
therapieën die gebaseerd zijn op 
menselijke stamcellen zullen worden 
ondersteund. Financiering voor
onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden toegewezen, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Met name onderzoek 
naar stamcellen die verkregen zijn uit 
navelstrengbloed en geïnduceerde 
pluripotente stamcellen, als alternatief 
voor embryonale stamcellen, zal worden 
ondersteund.

Or. en

Motivering

Therapieën die gebaseerd zijn op stamcellen vormen een buitenkans voor regeneratieve geneeskunde 
en om bepaalde ernstige ziekten zoals diabetes of zelfs kanker te behandelen. Geïnduceerde 
pluripotente stamcellen en stamcellen die verkregen zijn uit navelstrengbloed kunnen een 
veelbelovend alternatief zijn voor het ethisch controversiële onderzoek naar embryonale, menselijke 
stamcellen. Deze twee alternatieve opties mogen dus niet worden uitgesloten.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Er wordt geen financiering verstrekt 
voor onderzoekactiviteiten die in alle 
lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar 
een dergelijke activiteit is verboden.
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Or. en

Motivering

Therapieën die gebaseerd zijn op stamcellen vormen een buitenkans voor regeneratieve 
geneeskunde en om bepaalde ernstige ziekten zoals diabetes of zelfs kanker te behandelen. 
Geïnduceerde pluripotente stamcellen en stamcellen die verkregen zijn uit navelstrengbloed 
kunnen een veelbelovend alternatief zijn voor het ethisch controversiële onderzoek naar 
embryonale, menselijke stamcellen. Deze twee alternatieve opties mogen dus niet worden 
uitgesloten.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Complementariteit met andere 
programma's van de Unie

Complementariteit met andere Unie- en 
nationale programma's

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, 
met inbegrip van de Structuurfondsen.

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
Unie- en nationale
financieringsprogramma's, met inbegrip 
van fondsen met gedeeld beheer zoals het 
Cohesiefonds en de Structuurfondsen. Met 
het oog hierop ontwikkelt de Commissie 
passende instrumenten om de 
complementariteit te beoordelen.  De 
Europese Rekenkamer houdt bij de 
beoordeling van de tenuitvoerlegging van 
Horizon 2020 in haar jaarlijkse 
kwijtingsverslag aan het Europees 
Parlement tevens rekening met het 
complementariteitsbeginsel.
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Or. en

Motivering

Omwille van een efficiënt gebruik van de middelen voor onderzoek en innovatie, moet 
overlapping worden vermeden - al is synergie met andere Unieprogramma's welkom en 
wenselijk – door te zorgen voor een betere coördinatie van deze programma’s en Horizon 
2020. De Commissie moet derhalve zorgen voor deze coördinatie in het 
tenuitvoerleggingsproces.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 15 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 20 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

Or. enMotivering

Het mkb heeft de grootste behoefte aan financiering van zijn innovatie-activiteiten. Een groter 
deel van de begroting zou derhalve naar het mkb moeten gaan.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's. 

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's en 
ertoe bijdragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
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millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid, hulpbronnenefficiëntie en 
klimaatverandering, met inbegrip van 
informatie over het bedrag van 
klimaatgerelateerde uitgaven.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om ervoor te zorgen dat het milieu 
van de Unie in de toekomst tot een 
duidelijk hoger welvaartsniveau en een 
hogere levenskwaliteit leidt, moet de 
balans tussen economische, sociale en 
milieuaspecten gedurende de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 op 
regelmatige en doelmatige wijze worden 
gecontroleerd. Met het oog hierop 
ontwikkelt de Commissie van tevoren een 
overzichtelijk een transparant 
mechanisme voor deze controle.



PE487.915v01-00 12/26 PA\900056NL.doc

NL

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie rapporteert en verspreidt 
de resultaten van deze voortgangscontrole.

2. De Commissie rapporteert en verspreidt 
de resultaten van deze voortgangscontrole 
jaarlijks, onder meer aan het Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Materialen ter verhoging van de 
doelmatigheid van hernieuwbare energie
Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen die de doelmatigheid van 
hernieuwbare energie als zonnecellen, 
thermische zonneënergie en windturbines 
verhogen. 

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 2.3 – letter a - lid 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) hierbij ligt de nadruk op beleid en (2) hierbij ligt de nadruk op beleid en 
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sectoren die essentieel zijn voor het 
aanpakken van de maatschappelijke 
uitdagingen, op het vergroten van het 
concurrentievermogen, op het 
ondersteunen van een duurzame, 
koolstofarme en inclusieve groei, en op het 
beschikbaar stellen van ecologische en 
andere publieke goederen. Deze 
component zal ertoe bijdragen dat de Unie 
de onderzoeks- en innovatieaspecten van 
de sectorale beleidsdoelstellingen 
effectiever kan aanpakken.

sectoren die essentieel zijn voor het 
aangaan van de maatschappelijke 
uitdagingen, op het vergroten van het 
concurrentievermogen, op het 
ondersteunen van een duurzame, 
koolstofarme en inclusieve groei, op de 
bevordering van hernieuwbare energie en 
op het beschikbaar stellen van ecologische 
en andere publieke goederen. Deze 
component zal ertoe bijdragen dat de Unie 
de onderzoeks- en innovatieaspecten van 
de sectorale beleidsdoelstellingen 
effectiever kan aanpakken.

Or. en

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 
zorg- en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig in diezelfde periode van 22 tot 61 
miljoen. Als we deze kosten willen 
terugdringen of voorkomen dat ze 
onhoudbaar worden, zullen we er, onder 
andere, zo veel mogelijk voor moeten 
zorgen dat de gezondheid en het welzijn 
van iedereen gedurende het hele leven op 
peil blijft. In dat kader moeten we zorgen 
voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps. Momenteel geven de lidstaten 
te weinig uit aan preventie en zijn de 
uitgaven voornamelijk gericht op 
behandeling. Deze benadering zorgt 
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ervoor dat de ziektelast niet afneemt en 
daarmee dat de uitgaven voor 
ziektebehandeling niet afnemen, en 
genereert economisch verlies voor de 
samenleving als geheel. Zorgen voor 
duurzame gezondheids- en 
socialezorgstelsels vereist een benadering 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
langetermijnvoordelen in termen van 
besparingen en welzijn, van krachtiger 
ondersteuning van onderzoek dat gericht 
is op de ontwikkeling van doelmatige 
preventieve instrumenten.

Or. en

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld 
hiv/aids, tuberculose, malaria en 
verwaarloosde ziekten) zijn een 
wereldwijd probleem dat verantwoordelijk 
is voor 41 % van de 1,5 miljard voor 
beperkingen gecorrigeerde levensjaren in 
de wereld, waarvan Europa 8 % voor zijn 
rekening neemt. De heropleving van oude 
besmettelijke ziekten, waaronder 
tuberculose, in de Europese regio en de 
verhoogde prevalentie van ziekten die 
door vaccinatie kunnen worden 
voorkomen in ontwikkelde landen 
benadrukt dat er een allesomvattende 
aanpak nodig is en meer overheidssteun 
voor O&O. Ook moeten we ons 
voorbereiden op opkomende epidemieën 
en de bedreiging door een toenemende 
resistentie tegen antibiotica.

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.1. – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zeldzame ziekten blijven een grote 
uitdaging voor de EU en de lidstaten. Er 
zijn 6000 tot 8000 zeldzame ziekten 
waaraan ca. 30 miljoen mensen in de EU 
lijden. Er is nog steeds gebrek aan 
relevante wetenschappelijke kennis en 
expertise die zou kunnen dienen voor de 
ontwikkeling van innovatieve en 
doelmatiger therapieën voor patiënten met 
zeldzame ziekten. Derhalve zijn er 
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momenteel weinig tot geen 
behandelingsopties voor de meerderheid 
van deze patiënten. Europese steun voor 
samenwerking moet ervoor zorgen dat 
kennis kan worden gedeeld en dat de 
beschikbare middelen zo efficiënt 
mogelijk kunnen worden gebundeld, zodat 
zeldzame ziekten in de gehele EU zo 
efficiënt mogelijk worden aangepakt.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft zich ten doel gesteld 200 nieuwe therapieën te ontwikkelen in de context 
van het Internationaal consortium van zeldzame ziekten. Gezien het beperkte aantal patiënten 
per ziekte is de economische aantrekkelijkheid van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe 
weesgeneesmiddelen echter ook geringer. Derhalve zou overheidssteun van pas kunnen 
komen en als katalysator kunnen werken voor private investeringen. Samenwerking op 
onderzoeksgebied is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat beperkte kennis kan 
worden gedeeld en dat de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk kunnen worden 
gebundeld, zodat zeldzame ziekten in de gehele EU zo efficiënt mogelijk worden aangepakt.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ziekte en handicaps trekken zich niets aan 
van nationale grenzen. Afzonderlijke 
lidstaten ontberen vaak de nodige 
middelen voor de meest doelmatige 
respons. Door middel van een passende 
respons op Europees niveau op het gebied 
van onderzoek en innovatie, gesteund door 
een passende financiële verplichting,
kunnen en moeten we een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de oplossing voor 
deze uitdagingen, zorgen voor een 
verbetering van gezondheid en welzijn 
voor iedereen en Europa positioneren als 
leider in de snel groeiende mondiale markt 
voor vernieuwingen op het gebied van 
gezondheid en welzijn. 
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Or. en

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De complexiteit van de uitdaging en de 
onderlinge afhankelijkheid van de 
onderdelen vragen ook om een respons op 

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

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

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2. – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het effect van maatregelen op het 
niveau van de Unie te maximaliseren zal 
ondersteuning worden geboden voor het 
volledige spectrum van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten, variërend van 
fundamenteel onderzoek via de vertaling 
van kennis tot uitgebreide onderzoeken en 
demonstratieactiviteiten waarbij 
particuliere investeringen worden 
gemobiliseerd en tot publieke en pre-
commerciële inkoop van nieuwe 
producten, diensten en schaalbare 

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

oplossingen, die zo nodig interoperabel 
zijn en worden ondersteund door 
vastgestelde normen en/of 
gemeenschappelijke richtsnoeren. Deze 
gecoördineerde Europese inspanning zal 
bijdragen aan de huidige ontwikkeling van 
de Europese onderzoeksruimte en zal ook 
complementair zijn en, waar gewenst, 
synergie creëren met activiteiten die zijn 
ontwikkeld in het kader van het 
programma Gezondheid voor groei en het 
Europees partnerschap voor innovatie 
inzake actief en gezond ouder worden.

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door 
verbeterde moleculaire kennis van ziekten 
door biomedisch onderzoek, een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Uitgaan van de 
resultaten van biomedisch onderzoek bij 
het ontwikkelen van gestratificeerde en/of 
gepersonaliseerde geneesmiddelen, is een 
goede manier om behandelmethoden 
samen te stellen die zijn afgestemd op de 
genetische blauwdruk van de patiënt en 
het specifieke ziektetype, waardoor de 
efficiëntie van de zorg wordt verhoogd en 
er onnodige kosten voor de zorgstelsels 
worden bespaard. Effectieve verzameling 
en gegevensuitwisseling en de koppeling 
van deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de tijdige vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven. 

Or. en

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden, onnodige 
onderzoeksoverlapping voorkomen en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken.

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu-, klimaat- en 
armoedegerelateerde factoren), 
verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses; verbeterde 
ziektebehandeling met de nadruk op de 
ontwikkeling van 
gestratificeerde/gepersonaliseerde 
geneesmiddelen en weesgeneesmiddelen;
overdracht van kennis die afkomstig is
van basisonderzoek naar de klinische 
praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen op een snellere en 
efficiëntere manier, door kwalitatief 
hoogwaardig translationeel onderzoek te 
stimuleren; gebruik van geavanceerde IT-
oplossingen om het verzamelen, delen, 
vergelijken en gebruiken van 
gezondheidsgegeven te verbeteren;
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basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen. 

bevordering van actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
verbetering van palliatieve 
geneesmiddelen, betere reproductieve 
gezondheid, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid; het bevorderen van 
geïntegreerde zorg; verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvorming en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen; en 
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels, 
o.a. door de ontwikkeling en op grotere 
schaal implementatie van e-
gezondheidsoplossingen, en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. en

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Met het oog op ernstige en in hoge 
mate onomkeerbare veranderingen in 
grote componenten van het klimaatstelsel 
van de aarde, moeten alle 
opwarmingsbronnen in overweging 
genomen worden en alle opties om de 
opwarming tegen te gaan. Afgezien van 
CO2-emissiereducties, kunnen snelle-
actiestrategieën (bijv. minder gebruik van 
fluorkoolwaterstoffen, zwarte koolstof, 
troposferische ozon;  biosequestratie) de 
snelste klimaatrespons vormen binnen 
decennia of op nog kortere termijn;

Or. en
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3. – lid 5 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Om de toekomst van de Europese 
gezondheidszorg veilig te stellen en om 
bovengenoemde doelstellingen te 
verwezenlijken, moet er voldoende Unie-
financiering beschikbaar worden gesteld 
voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
op dit gebied. Hiertoe moet ten minste 12 
% van de totale begroting van Horizon 
2020 voor deze maatschappelijke 
uitdaging worden uitgetrokken.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – 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 MILIEU EN DE 
BIO-ECONOMIE

Or. en
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3. – lid b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis.) Hernieuwbare energie
De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar hernieuwbare-energietechnologieën, 
zoals zonnecellen, zonne-, warmte- en 
windenergie om hun efficiëntie te 
verhogen en de kosten van die 
technologieën te verminderen zodat ze 
concurrerender op de markt worden. 

Or. en

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Bestrijding van en aanpassing aan de 
klimaatverandering

(a) Bestrijding van en aanpassing aan de 
klimaatverandering

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

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als 
niet-CO2-broeikasgassen met een korte 
levensduur en deeltjes en zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op:  het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering 
en de risico’s waarmee extreme 
gebeurtenissen en abrupte veranderingen 
gepaard gaan; interacties tussen ozon en 
klimaat; het doen van betrouwbare 
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van beleid gericht op verzachtende 
maatregelen.

klimaatvoorspellingen; de beoordeling van 
effecten op mondiaal, regionaal en lokaal 
niveau, en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en 
risicopreventiemaatregelen; het steunen 
van beleid gericht op verzachtende 
maatregelen en het bepalen  van snelle-
actiestrategieën voor een klimaatrespons 
binnen enkele decennia;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5.3. – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Systemen voor alomvattend en 
onafgebroken mondiale 
milieuwaarnemingen en informatie 
ontwikkelen

(e) Systemen voor alomvattend en 
onafgebroken mondiale 
milieuwaarnemingen en informatie 
ontwikkelen

Het doel is te zorgen voor de levering van 
de langetermijngegevens en -informatie die 
nodig zijn om deze uitdaging het hoofd te 
bieden. De activiteiten zijn gericht op de 
capaciteiten, technologieën en 
gegevensinfrastructuren voor 
aardobservatie en -monitoring die 
doorlopend kunnen zorgen voor tijdige en
accurate informatie, prognoses en 
verwachtingen. Vrije, open en onbeperkte 
toegang tot interoperabele gegevens en 
informatie zal worden aangemoedigd.

Het doel is te zorgen voor de levering van 
de langetermijngegevens en -informatie die 
nodig zijn om deze uitdaging het hoofd te 
bieden. De activiteiten zijn gericht op de 
capaciteiten, technologieën en 
gegevensinfrastructuren voor 
aardobservatie en –monitoring, zowel via 
teledetectie als metingen ter plaatse, die 
doorlopend kunnen zorgen voor tijdige en 
accurate informatie, en op grond waarvan
prognoses en verwachtingen kunnen 
worden gemaakt. Vrije, open en 
onbeperkte toegang tot interoperabele 
gegevens en informatie zal worden 
aangemoedigd.

Or. en
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