
AM\907546NL.doc PE492.765v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie industrie, onderzoek en energie

2011/0401(COD)

2.7.2012

AMENDEMENTEN
1021 - 1302

Ontwerpverslag
Teresa Riera Madurell
(PE489.637v02-00)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)

Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))



PE492.765v01-00 2/177 AM\907546NL.doc

NL

AM_Com_LegReport



AM\907546NL.doc 3/177 PE492.765v01-00

NL

Amendement 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de 'Digitale 
agenda voor Europa' moet de specifieke 
doelstelling voor onderzoek en innovatie 
(O&I) op ICT-gebied Europa in staat 
stellen de mogelijkheden als gevolg van de 
ICT-vooruitgang te ontwikkelen en te 
exploiteren ten gunste van de burgers, het 
bedrijfsleven en de wetenschappelijke 
gemeenschappen.

In overeenstemming met de 'Digitale 
agenda voor Europa' moet de specifieke 
doelstelling voor onderzoek en innovatie 
(O&I) op ICT-gebied Europa in staat 
stellen de mogelijkheden als gevolg van de 
ICT-vooruitgang te ontwikkelen en te 
exploiteren ten gunste van de burgers, het 
bedrijfsleven en de wetenschappelijke 
gemeenschappen. ICT omvat alle 
domeinen van de informatie- en 
communicatietechnologie, met inbegrip 
van vaste, draadloze, optische 
vezelnetwerken en satellietnetwerken, 
netwerken van elektronische media, 
computergestuurde slimme systemen en 
ingebedde software, maar heeft ook 
betrekking op de ruimere domeinen van 
de fotonica, de organische elektronica, de 
robotica en de nano-eletronica.

Or. en

Amendement 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
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aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media en collectieve 
bewustmakingsplatformen en 
-instrumenten, aan de maatschappelijke 
processen, zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

Or. en

Amendement 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media en de almaar meer verspreide 
mobiele technologieën voor smartphones, 
aan de maatschappelijke processen, zoals 
gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

Or. en
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Amendement 1024
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance. Om te komen tot competitieve 
oplossingen is het essentieel dat er 
geïnvesteerd wordt in onderzoek naar 
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nieuwe normen, technologieën en 
systemen die de gebruiker centraal stellen.

Or. en

Motivering

Een van de centrale doelstellingen van Horizon 2020 is het versterken van ICT-onderzoek. 
Dit element komt bijvoorbeeld nadrukkelijk aan bod in de pijler "Industrieel leiderschap". 
Helaas wordt er nergens gerept over humanistisch ICT-onderzoek, dit wil zeggen onderzoek 
naar hoe mensen denken over ICT en welke gevolgen ze ervan ondervinden. Dit is een spijtige 
zaak, want humanistisch ICT-onderzoek speelt een belangrijke rol voor de ontwikkeling van 
betere en competitievere technologieën. Bovendien vormt Europa een sterke en levendige 
omgeving om humanistisch ICT-onderzoek in te verrichten.

Amendement 1025
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 
duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
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en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd 
en dus meer toegankelijk gemaakt. De 
ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

Or. fr

Amendement 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens waardoor acties op afstand 
gemeengoed worden, bedrijfsprocessen en 

De ICT ondersteunt de innovatie en het 
concurrentievermogen over een breed scala 
aan private en publieke markten en 
sectoren en maakt in alle disciplines 
wetenschappelijke vooruitgang mogelijk. 
In het komende decennium zal de 
transformerende impact van de digitale 
technologieën, ICT-componenten, -
infrastructuren en -diensten op alle 
gebieden van ons leven in toenemende 
mate zichtbaar zijn. Elke burger op deze 
wereld heeft dan de beschikking over 
onbeperkte middelen op het gebied van de 
automatisering, communicatie en 
gegevensopslag. Sensoren, machines en 
door informatie gevoede producten 
genereren enorme hoeveelheden informatie 
en gegevens in real time waardoor acties 
op afstand gemeengoed worden, 
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duurzame productielocaties wereldwijd 
verplaatst kunnen worden en talloze 
diensten en applicaties mogelijk zijn. Veel 
kritieke commerciële en overheidsdiensten 
en alle essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de publieke 
sector zullen door de ICT worden geleverd. 
De ICT zal daarnaast zorg dragen voor de 
kritieke infrastructuur voor de productie-
en bedrijfsprocessen, de communicaties en 
de transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag en openbare 
governance.

bedrijfsprocessen en duurzame 
productielocaties wereldwijd verplaatst 
kunnen worden en talloze diensten en 
applicaties mogelijk zijn. Veel kritieke 
commerciële en overheidsdiensten en alle 
essentiële processen voor de 
kennisontwikkeling in de wetenschap, het 
onderwijs, de gezondsheidssector, het 
bedrijfsleven en de publieke sector zullen 
door de ICT worden geleverd. De ICT zal 
daarnaast zorg dragen voor de kritieke 
infrastructuur voor de productie- en 
bedrijfsprocessen, de communicaties en de 
transacties. De ICT levert daarnaast een 
onontbeerlijke bijdrage aan het aangaan 
van de belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen en, bijvoorbeeld via de sociale 
media, aan de maatschappelijke processen, 
zoals gemeenschapsvorming, 
consumentengedrag, politieke participatie
en openbare governance.

Or. en

Amendement 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de opeenvolgende evaluaties van de 
ICT-activiteiten binnen het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie is gebleken dat 
gerichte ICT-investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU-niveau nuttig zijn geweest 
voor het opbouwen van industrieel 
leiderschap op gebieden als mobiele 
communicatie en veiligheidskritische ICT-
systemen en om uitdagingen als de 
energie-efficiëntie en de demografische 
veranderingen aan te gaan. Dankzij 
investeringen van de Unie in ICT-
onderzoeksinfrastructuren kunnen 

Uit de opeenvolgende evaluaties van de 
ICT-activiteiten binnen het 
kaderprogramma van de Unie voor 
onderzoek en innovatie is gebleken dat 
gerichte ICT-investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU-niveau nuttig zijn geweest 
voor het opbouwen van industrieel 
leiderschap op gebieden als mobiele 
communicatie en veiligheidskritische ICT-
systemen en om uitdagingen als de 
energie-efficiëntie, de demografische 
veranderingen en de verbetering van de 
gezondheidszorg aan te gaan. Dankzij 
investeringen van de Unie in ICT-
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Europese onderzoekers over de beste 
onderzoeksnetwerk- en 
automatiseringsfaciliteiten ter wereld 
beschikken.

onderzoeksinfrastructuren kunnen 
Europese onderzoekers over de beste 
onderzoeksnetwerk- en 
automatiseringsfaciliteiten ter wereld 
beschikken.

Or. en

Amendement 1028
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Een nieuwe generatie componenten en 
systemen: ontwikkelen van geavanceerde 
en slimme ingebedde componenten en 
systemen;

(a) Een nieuwe generatie componenten en 
systemen: ontwikkelen van geavanceerde, 
betrouwbare en slimme ingebedde 
componenten en systemen;

Or. en

Amendement 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De volgende generatie automatisering: 
geavanceerde computersystemen en -
technologieën;

(b) De volgende generatie automatisering: 
geavanceerde computersystemen en -
technologieën, waaronder super 
computing en grid computing;

Or. en

Amendement 1030
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) De volgende generatie automatisering: 
geavanceerde computersystemen en -
technologieën;

(b) De volgende generatie automatisering: 
geavanceerde en betrouwbare
computersystemen en -technologieën;

Or. en

Amendement 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het internet van de toekomst: 
infrastructuren, technologieën en 
diensten;

(c) Het internet van de toekomst: software, 
hardware, infrastructuur, technologieën 
en diensten, waaronder meer steun voor 
onderzoek naar en ontwikkeling van open 
systemen en distributiesystemen;

Or. en

Amendement 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het internet van de toekomst: 
infrastructuren, technologieën en diensten;

(c) Het internet van de toekomst: 
infrastructuren, technologieën en diensten 
in een veilige omgeving;

Or. en
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Amendement 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het internet van de toekomst: 
infrastructuren, technologieën en diensten;

(c) Het internet van de toekomst: 
infrastructuren, technologieën en diensten, 
waaronder cloud computing en "het 
internet der dingen";

Or. en

Amendement 1034
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Cloud computing: opschaalbare, 
veilige diensten ter verhoging van de 
efficiëntie en de flexibiliteit en ter 
verlaging van de kosten;

Or. en

Amendement 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Contenttechnologieën en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content en creativiteit;

(d) Contenttechnologieën en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content, cultuur en creativiteit, onder meer 
op het gebied van behoud en promotie van 
cultureel erfgoed, artistieke expressie en 
toerisme;
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Or. en

Amendement 1036
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Contenttechnologieën en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content en creativiteit;

(d) Toegang tot contenttechnologieën en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content, cultuur, onder meer op het gebied 
van cultureel erfgoed en toerisme, en 
creativiteit;

Or. en

Motivering

De toegang tot informatie en content vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor de 
burgers en de democratie in Europa. Het potentieel om op dit gebied nieuwe banen en groei 
te genereren is groot.

Amendement 1037
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Geavanceerde interfaces en robots: 
robotica en slimme ruimten;

(e) Geavanceerde interfaces en robots: 
robotica en slimme ruimten. Voor de 
ontwikkeling van toekomstige robots en 
interfaces is het belangrijk te weten wat 
voor verwachtingen, angsten en dromen 
de mensen met betrekking tot deze nieuwe 
technologieën koesteren;

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat ook de menswetenschappen een bijdrage kunnen leveren aan 
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het onderzoek naar technologieën voor menselijke interface. Het is met name voor de 
ontwikkeling van robots en menselijke interfaces essentieel te weten wat voor verwachtigen en 
angsten de mensen op dit gebied koesteren. Deze kennis zal Europa helpen om betere en 
competitievere technologieën tot stand te brengen.

Amendement 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Geavanceerde interfaces en robots: 
robotica en slimme ruimten;

(e) Geavanceerde interfaces en robots: 
robotica, slimme omgeving;

Or. en

Amendement 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Geavanceerde robots en 
technologie voor de gezondheids- en 
gehandicaptenzorg

Or. en

Motivering

Geavanceerde technologie en robots zijn erg nuttig in de gezondheidszorg.

Amendement 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter f



AM\907546NL.doc 15/177 PE492.765v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Micro- and nano-electronica en 
fotonica: cruciale ontsluitende 
technologieën verband houdende met 
micro- en nano-electronica en fotonica.

(f) Micro- en nano-electronica en fotonica 
en kwantuminformatica: cruciale 
ontsluitende technologieën verband 
houdende met micro- en nano-electronica,
fotonica en kwantuminformatica.

Or. en

Amendement 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Toekomstige uitdagingen op het 
gebied van regelgeving en economie: 
nieuwe eisen en behoeften ten aanzien 
van het regelgevende en economische 
kader omwille van de maatschappelijke 
impact van nieuwe technologieën en 
toepassingen.

Or. en

Amendement 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast moeten deze zes 
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 

Daarnaast moeten deze zes 
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
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technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping.

technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping. Om 
het potentieel van ICT ten volle te 
benutten, bepalen de regels voor 
deelname dat een brede waaier aan 
onderzoeksactiviteiten en -cycli voor ICT 
in aanmerking komt, van initiatieven die 
snel inspelen op marktontwikkelingen tot 
grootschalige, langdurige en 
kostenintensieve onderzoeksprojecten.

Or. en

Amendement 1043
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast moeten deze zes 
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping.

Daarnaast moeten deze zes 
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping. De 
Europese Unie moet streven naar 
uitmuntendheid en focussen op 
toekomstgerichte sectoren en strategisch 
belangrijke technologieën, 
overeenkomstig de conclusies van het 
eindverslag van de deskundigengroep op 
hoog niveau voor cruciale ontsluitende 
technologieën van juni 2011.
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Or. fr

Amendement 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar verwachting bestrijken deze zes 
belangrijkste activiteitenlijnen het 
volledige scala aan behoeften. Daartoe 
behoort ook het industrieel leiderschap op 
het gebied van algemene ICT-gerelateerde 
oplossingen, producten en diensten die 
nodig zijn om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. De door 
applicaties aangestuurde ICT-onderzoeks-
en innovatieagenda's vallen eveneens onder 
deze activiteitenlijnen. Zij zullen in 
combinatie met de betrokken 
maatschappelijke uitdagingen ondersteund 
worden.

Naar verwachting bestrijken deze zes 
belangrijkste activiteitenlijnen het 
volledige scala aan behoeften. Daartoe 
behoort ook het industrieel leiderschap op 
het gebied van algemene ICT-gerelateerde 
oplossingen, producten en diensten die 
nodig zijn om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. De door 
applicaties aangestuurde ICT-onderzoeks-
en innovatieagenda's vallen eveneens onder 
deze activiteitenlijnen. Zij zullen in 
combinatie met de betrokken 
maatschappelijke uitdagingen ondersteund 
worden. Er wordt in het bijzonder op 
toegezien dat gebruikt wordt gemaakt van 
de allernieuwste ICT-oplossingen voor de 
in het kader van de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" 
gefinancierde projecten .

Or. en

Amendement 1045
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast moeten deze zes Daarnaast moeten deze zes 
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activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping.

activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping. De 
financiering van de EU spitst zich toe op 
gezamenlijke faciliteiten en op 
infrastructuur die openstaat voor 
meerdere actoren, waaronder meer in het 
bijzonder mkb-bedrijven.

Or. en

Amendement 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast moeten deze zes 
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping.

Daarnaast moeten deze zes 
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten, stedelijke voorzieningen in 
het kader van het "smart city"-concept en 
infrastructuren voor de onderliggende 
cruciale ontsluitende technologieën en voor 
hun integratie in geavanceerde producten 
en innovatieve slimme systemen, met 
inbegrip van apparatuur, instrumenten, 
ondersteunende diensten, schone ruimten 
en de toegang tot productiefaciliteiten voor 
prototyping.

Or. en
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Amendement 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar verwachting bestrijken deze zes
belangrijkste activiteitenlijnen het 
volledige scala aan behoeften. Daartoe 
behoort ook het industrieel leiderschap op 
het gebied van algemene ICT-gerelateerde 
oplossingen, producten en diensten die 
nodig zijn om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. De door 
applicaties aangestuurde ICT-onderzoeks-
en innovatieagenda's vallen eveneens onder 
deze activiteitenlijnen. Zij zullen in 
combinatie met de betrokken 
maatschappelijke uitdagingen ondersteund 
worden.

Naar verwachting bestrijken deze zeven
belangrijkste activiteitenlijnen het 
volledige scala aan behoeften. Daartoe 
behoort ook het industrieel leiderschap op 
het gebied van algemene ICT-gerelateerde 
oplossingen, producten en diensten die 
nodig zijn om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. De door 
applicaties aangestuurde ICT-onderzoeks-
en innovatieagenda's vallen eveneens onder 
deze activiteitenlijnen. Zij zullen in 
combinatie met de betrokken 
maatschappelijke uitdagingen ondersteund 
worden.

Or. en

Amendement 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU spant zich erg in voor de 
fundamentele rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen, en met name voor 
hun recht op privacy. Horizon 2020 
ondersteunt daarom het onderzoek naar 
en de ontwikkeling van systemen die 
ervoor zorgen dat de Europese burgers 
zelf de volledige controle over hun 
communicatie hebben.

Or. en
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Amendement 1049
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

In werkelijkheid ligt de EU achter op haar voornaamste concurrenten, met name de VS, 
Japan en Zuid-Korea, die meer dan de helft van de investeringen en twee derde van de 
wereldwijd ingediende octrooiaanvragen voor hun rekening nemen.

Amendement 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van april 2009 noemde het Parlement het bijzonder belangrijk dat 
uitdrukkelijk wordt ingegaan op het onderwerp nanomaterialen in het kader van onder meer 
de wetgeving inzake chemische stoffen, voedsel, lucht en water, afval en bescherming van 
werknemers.

Amendement 1052
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1053
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet eveneens de wereldwijde 
standaard zetten voor een veilig en 
verantwoord gebruik en de governance van 
de nanotechnologie waarbij zowel een 
hoog sociaal als industrieel rendement 
wordt gewaarborgd.

Europa moet eveneens de wereldwijde 
standaard zetten voor een veilig, 
betrouwbaar en verantwoord gebruik en de 
governance van de nanotechnologie 
waarbij zowel een hoog sociaal als 
industrieel rendement wordt gewaarborgd.

Or. en

Amendement 1054
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1056
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1057
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Europa moet thans zijn positie op de 
mondiale markt consolideren en uitbouwen 
door het bevorderen van een grootschalige 
samenwerking binnen en tussen veel 
uiteenlopende waardeketens en tussen 
verschillende industriële sectoren om te 
zorgen dat de processen voor deze 
technologieën zodanig verder ontwikkeld 
worden dat zij in veilige, duurzame en 
levensvatbare commerciële producten 
geïntegreerd kunnen worden. Kwesties als 
het beoordelen en beheren van risico's en 
een verantwoorde governance zijn
bepalende factoren voor de toekomstige 
impact van nanotechnologieën op de 
samenleving en de economie, en daarom 
zullen activiteiten op deze terreinen via 
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Horizon 2020 worden ondersteund.

Or. en

Amendement 1058
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1059
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van de activiteiten zal dan ook 
liggen op een wijdverbreide en

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

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

Or. en

Amendement 1060
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het gebruik van nanoprocessen voor de opwaardering van (eigenschappen van) producten is 
niet in alle sectoren even verdedigbaar. Het is aanbevolen in bepaalde industrietakken en in 
de geneeskunde, waar deze revolutionaire technologie het op lange termijn mogelijk moet 
maken om een geneesmiddel in een kankercel te injecteren. De toepassing van 
nanotechnologie in bijvoorbeeld de agrovoedingsindustrie roept evenwel vraagtekens op, 
aangezien er geen bewijs bestaat dat nanodeeltjes (die zich na het penetreren van een cel 
kunnen vermenigvuldigen) onschadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
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Amendement 1061
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Doel is de ontwikkeling van fundamenteel 
nieuwe producten die duurzame 
oplossingen in een breed scala van sectoren 
mogelijk maken, met inachtneming van 
het voorzorgsbeginsel.

Or. en

Amendement 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Doel is de ontwikkeling van fundamenteel 
nieuwe producten die duurzame 
oplossingen mogelijk maken in een breed 
scala van sectoren, waaronder ICT, 
biowetenschappen, gezondheidszorg en 
consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter b – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Waarborgen van de veilige 
ontwikkeling en toepassing van 

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

Or. fr

Amendement 1064
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter b – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1065
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Doel is de wetenschappelijk kennis te 
verbeteren omtrent de potentiële impact 
van nanotechnologieën en nanosystemen 
op de gezondheid en het milieu en om 
doelmatige, niet-dierlijke instrumenten te 
ontwikkelen voor de risicobeoordeling en 
het risicobeheer in de gehele levenscyclus.

Or. en

Motivering

Nanomaterialen worden steeds meer ontwikkeld en gebruikt in allerlei producten. Toch zijn 
heel wat van de huidige methoden om toxiciteit te testen niet geschikt voor de beoordeling van 
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nanomaterialen, wat maakt dat er dringend een nieuwe, niet-dierlijke en voor de mens 
relevante testprocedure moet worden uitgewerkt.

Amendement 1066
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1067
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De nadruk hierbij ligt op de governance 
van nanotechnologieën met het oog op de 
maatschappelijke voordelen, met aandacht 
voor de sociale aanvaardbaarheid van 
bepaalde nanotechnologietoepassingen.

Or. en

Amendement 1068
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De nadruk hierbij ligt op nieuwe 
activiteiten, slimme integratie van nieuwe 
en bestaande processen.

Or. en

Amendement 1069
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De nadruk hierbij ligt op nieuwe 
activiteiten, slimme integratie van nieuwe 
en bestaande processen, biotechnologische 
productie van bionanomaterialen en het 
opschalen ervan met het oog op de 
massafabricage van producten en 
multifunctionele productiefaciliteiten om 
een efficiënte overdracht van kennis naar 
industriële innovatie te waarborgen.

Or. en

Amendement 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter e – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Ontwikkelen van technieken die de 
capaciteit vergroten, van meetmethoden en 
van apparatuur

(e) Ontwikkelen van technieken die de 
capaciteit vergroten, van karakterisering,
van meetmethoden en van apparatuur

Or. en

Amendement 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten en
betere prestaties voor meer concurrerende 
producten die het effect op het milieu en 
het verbruik van hulpbronnen 
minimaliseren.

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten of 
van nieuwe materialen voor een 
bestaande functie, die beter presteren en 
zorgen voor meer concurrerende producten 
die het effect op het milieu en het verbruik 
van hulpbronnen minimaliseren.

Or. en

Amendement 1072
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten en 
betere prestaties voor meer concurrerende 
producten die het effect op het milieu en 
het verbruik van hulpbronnen 

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten of 
van nieuwe materialen voor een 
bestaande functie, die beter presteren en 
zorgen voor meer concurrerende en voor 
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minimaliseren. de consument toegankelijke producten die 
het effect op het milieu en het verbruik van 
hulpbronnen minimaliseren.

Or. fr

Amendement 1073
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten en 
betere prestaties voor meer concurrerende 
producten die het effect op het milieu en 
het verbruik van hulpbronnen 
minimaliseren.

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten of 
van nieuwe materialen voor een 
bestaande functie, die beter presteren en 
zorgen voor meer toegankelijke en 
concurrerende producten die het effect op 
het milieu en het verbruik van hulpbronnen 
minimaliseren.

Or. fr

Amendement 1074
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten en 
betere prestaties voor meer concurrerende 
producten die het effect op het milieu en 
het verbruik van hulpbronnen 
minimaliseren.

De specifieke doelstelling voor onderzoek 
naar en innovatie van geavanceerde 
materialen is het ontwikkelen van 
materialen met nieuwe functionaliteiten en 
betere prestaties voor meer concurrerende 
producten die het effect op het milieu en 
het verbruik van hulpbronnen 
minimaliseren en de veiligheid en 
betrouwbaarheid verhogen.
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Or. en

Amendement 1075
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is behoefte aan nieuwe geavanceerde 
materialen om beter presterende en 
duurzame producten en processen te 
ontwikkelen. Dergelijke materialen maken 
deel uit van de oplossing voor onze 
industriële en maatschappelijke 
uitdagingen, leveren betere prestaties in het 
gebruik, doen een beperkter beroep op 
hulpbronnen en energie en hebben aan het 
eind van de levenscyclus een duurzamer 
karakter.

Er is behoefte aan nieuwe geavanceerde 
materialen om beter presterende en 
duurzame producten en processen te 
ontwikkelen en om schaarse hulpbronnen 
zoals zeldzame aardmetalen te vervangen. 
Dergelijke materialen maken deel uit van 
de oplossing voor onze industriële en 
maatschappelijke uitdagingen, leveren 
betere prestaties in het gebruik, doen een 
beperkter beroep op hulpbronnen en 
energie en hebben aan het eind van de 
levenscyclus een duurzamer karakter.
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Or. en

Amendement 1077
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is behoefte aan nieuwe geavanceerde 
materialen om beter presterende en 
duurzame producten en processen te 
ontwikkelen. Dergelijke materialen maken 
deel uit van de oplossing voor onze 
industriële en maatschappelijke 
uitdagingen, leveren betere prestaties in het 
gebruik, doen een beperkter beroep op 
hulpbronnen en energie en hebben aan het 
eind van de levenscyclus een duurzamer 
karakter.

Er is behoefte aan nieuwe geavanceerde 
materialen om beter presterende en 
duurzame, veilige en betrouwbare
producten en processen te ontwikkelen. 
Dergelijke materialen maken deel uit van 
de oplossing voor onze industriële en 
maatschappelijke uitdagingen, leveren 
betere prestaties in het gebruik, doen een 
beperkter beroep op hulpbronnen en 
energie en hebben aan het eind van de 
levenscyclus een duurzamer, veiliger en 
betrouwbaarder karakter.

Or. en

Amendement 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij een op applicaties gebaseerde 
ontwikkeling is er vaak sprake van een 
ontwerp van volledig nieuwe materialen 
die de capaciteit hebben om de geplande 
functionele prestaties ook daadwerkelijk te 
leveren. Dergelijke materialen vormen een 
belangrijk onderdeel van de 
toeleveringsketen voor een hoogwaardige 
productie. Zij vormen ook de basis voor 
vooruitgang op overkoepelende gebieden 
(bijvoorbeeld de biowetenschappen, de 

Bij een op applicaties gebaseerde 
ontwikkeling is er vaak sprake van een 
ontwerp van volledig nieuwe materialen 
die de capaciteit hebben om de geplande 
functionele prestaties ook daadwerkelijk te 
leveren. Dergelijke materialen vormen een 
belangrijk onderdeel van de 
toeleveringsketen voor een hoogwaardige 
productie. Zij vormen ook de basis voor 
vooruitgang op overkoepelende gebieden 
(bijvoorbeeld de biowetenschappen, de 
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elektronica en de fotonica) en in vrijwel 
alle marktsectoren. De materialen zelf zijn 
een essentieel onderdeel van het vergroten 
van de waarde van producten en het 
verbeteren van hun prestaties. De 
geraamde waarde en de impact van 
geavanceerde materialen is significant, 
gezien het jaarlijkse groeipercentage van 
circa 6% en een verwachte marktomvang 
in 2015 van 100 miljard euro.

elektronica en de fotonica, die worden 
toegepast in de gezondheidszorg, de bouw-
en de transportsector alsook in andere 
industrietakken) en in vrijwel alle 
marktsectoren. De materialen zelf zijn een 
essentieel onderdeel van het vergroten van 
de waarde van producten en het verbeteren 
van hun prestaties. De geraamde waarde en 
de impact van geavanceerde materialen is 
significant, gezien het jaarlijkse 
groeipercentage van circa 6% en een 
verwachte marktomvang in 2015 van 100 
miljard euro.

Or. en

Amendement 1079
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de vooruitgang te versnellen, wordt 
een multidisciplinaire en convergente 
aanpak gestimuleerd, waarbij niet alleen de 
chemie, de technische wetenschappen en 
theoretische en computertechnische 
modellering worden betrokken, maar ook
de biologische wetenschappen en, in 
toenemende mate, creatieve industriële 
designtechnieken.

Om de vooruitgang te versnellen, wordt 
een multidisciplinaire en convergente 
aanpak op basis van Europese 
infrastructuur van wereldniveau
gestimuleerd, waarbij niet alleen de 
chemie, de technische wetenschappen en 
theoretische en computertechnische 
modellering worden betrokken, maar ook 
de biologische wetenschappen en, in 
toenemende mate, creatieve industriële 
designtechnieken.

Or. en

Amendement 1080
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door CO2 
als koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen.

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten.

Or. en

Amendement 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis 
voor nieuwe producten, bijvoorbeeld door 
CO2 als koolstofbasis te gebruiken voor 
zuivere chemicaliën en alternatieve 
brandstoffen.

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden, om 
hernieuwbare grondstoffen op basis van 
biomassa aan te wenden en om hun 
afvalstoffen te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door CO2 
als koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen.

Or. en

Amendement 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door CO2 
als koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen.

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door CO2 
als koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen of 
door aan "urban mining" te doen voor de 
recyclage en het hergebruik van zeldzame 
aardmetalen.

Or. en

Amendement 1083
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door CO2 
als koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen.

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door in 
plaats van fossiele hulpbronnen CO2 als 
koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen.

Or. en

Amendement 1084
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter a – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek naar functionele materialen, 
multifunctionele materialen en structurele 
materialen met het oog op innovaties in 
alle industriële sectoren.

Synthese (ontwikkeling) van en onderzoek
naar functionele materialen, 
multifunctionele materialen en structurele 
materialen met het oog op innovaties in 
alle industriële sectoren.

Or. en

Amendement 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Nieuwe materialen en technieken 
met het oog op het behoud en de 
restauratie van cultureel erfgoed

Or. en

Amendement 1086
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling om een 
efficiënte en duurzame opschaling te 
waarborgen om de industriële productie 
van toekomstige producten mogelijk te 
maken.

Onderzoek en ontwikkeling om een 
efficiënte en duurzame, veilige en 
betrouwbare opschaling te waarborgen om 
de industriële productie van toekomstige 
producten mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling om een 
efficiënte en duurzame opschaling te 
waarborgen om de industriële productie 
van toekomstige producten mogelijk te 
maken.

Onderzoek en ontwikkeling om een 
efficiënte en duurzame opschaling te 
waarborgen om de industriële productie 
van slimme toekomstige producten 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Materialen voor een duurzame en
koolstofarme industrie

(d) Materialen voor een duurzame industrie 
met een lage uitstoot

Or. en

Amendement 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van een 
koolstofarme productie.

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties op basis van biomassa en CO2 
als koolstofbron, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert, bevorderen van een 
koolstofarme productie en beperken van 
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de milieueffecten.

Or. en

Amendement 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van een 
koolstofarme productie.

Ontwikkelen van nieuwe producten, 
applicaties en bedrijfsmodellen, stimuleren 
van verantwoordelijk consumentengedrag 
dat de vraag nar energie vermindert en 
bevorderen van een koolstofarme 
productie.

Or. en

Amendement 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van een
koolstofarme productie.

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van 
productie met een lage uitstoot.

Or. en

Amendement 1092
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van een 
koolstofarme productie.

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van 
productie met een lage uitstoot.

Or. en

Amendement 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Nieuwe grondstoffen voor de 
chemische industrie
Ontwikkelen van een alternatieve 
grondstoffenbasis voor de chemische 
industrie, onder meer door middel van 
nieuwe syngastechnologieën, gaande van 
steenkool, biomassa en afvalstoffen tot 
milieuvriendelijke surrogaatpetroleum als 
koolstofbron op middellange en lange 
termijn.

Or. en

Amendement 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter e – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Materialen voor creatieve industrieën (e) In stand houden en beter benutten van 
het Europees erfgoed

Or. it

Motivering

Een minder specifieke titel is wenselijk.

Amendement 1095
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassen van design en het ontwikkelen 
van convergerende technologieën om 
nieuwe bedrijfsmogelijkheden te creëren, 
met inbegrip van het behoud van 
materialen met een historische of culturele 
waarde.

Toepassen van design en het ontwikkelen 
van convergerende technologieën om 
nieuwe bedrijfsmogelijkheden en 
materialen te creëren, met inbegrip van het 
behoud van materialen met een historische 
of culturele waarde.

Or. en

Amendement 1096
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassen van design en het ontwikkelen 
van convergerende technologieën om 
nieuwe bedrijfsmogelijkheden te creëren, 
met inbegrip van het behoud van 
materialen met een historische of culturele 
waarde.

Toepassen van design en het ontwikkelen 
van convergerende technologieën om 
nieuwe bedrijfsmogelijkheden te creëren, 
op basis van nieuwe materialen en 
tegelijkertijd met aandacht voor het 
behoud van materialen met een historische 
of culturele waarde.
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Or. en

Amendement 1097
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter f – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Metrologie, karakterisering, 
standaardisering en kwaliteitscontrole

(f) Metrologie, karakterisering, 
standaardisering, certificering en 
kwaliteitscontrole

Or. en

Amendement 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter f – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevorderen van technologieën zoals 
karakterisering, non-destructieve evaluatie 
en voorspellende modelleringen van 
prestaties om met betrekking tot de 
materialen wetenschappelijke en 
technische vooruitgang te boeken.

Bevorderen van technologieën zoals 
karakterisering, non-destructieve evaluatie, 
permanente evaluatie en monitoring en 
voorspellende modelleringen van prestaties 
om met betrekking tot de materialen 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang te boeken.

Or. en

Amendement 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen, waarbij onder meer wordt 
gestreefd naar een oplossing voor het 
grondstoffenprobleem, en het creëren van 
innovatieve bedrijfsmodellen.

Or. en

Amendement 1100
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen, het creëren van innovatieve 
bedrijfsmodellen en het inventariseren 
van kritieke hulpbronnen met het oog op 
grootschalige industriële oplossingen.
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Or. en

Amendement 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik, het 
hergebruik, het herstel en de recyclage
van materialen en het creëren van 
innovatieve bedrijfsmodellen.

Or. en

Amendement 1103
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen – na inventarisering van 
kritieke hulpbronnen – en het creëren van 
innovatieve bedrijfsmodellen.

Or. fr

Amendement 1104
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1



PE492.765v01-00 46/177 AM\907546NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onderzoek naar de vervangbaarheid van 
materialen en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik ervan, en 
het creëren van innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Or. en

Amendement 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen en voor de beëindiging van de 
levenscyclus van materialen, en het 
creëren van innovatieve bedrijfsmodellen.

Or. en
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Amendement 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1108
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1109
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Biotechnologie kan de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen (met name biomethaan) 
bevorderen. Het potentieel van biotechnologie voor het tot stand brengen van nieuwe 
industriële producten en processen blijkt duidelijk uit de in punt 1.4.3 beschreven activiteiten. 
Het is daarom wenselijk dit element ook te vermelden in de inleiding bij de specifieke 
doelstelling voor biotechnologie.

Amendement 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1112
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE492.765v01-00 50/177 AM\907546NL.doc

NL

Or. sl

Amendement 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Biotechnologie kan de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen bevorderen. Het potentieel 
van biotechnologie voor het tot stand brengen van nieuwe industriële producten en processen 
blijkt duidelijk uit de in punt 1.4.3 beschreven activiteiten. Het is daarom wenselijk dit 
element ook te vermelden in de inleiding bij de specifieke doelstelling voor biotechnologie.

Amendement 1115
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een sterk wetenschappelijk, technologisch 
en innovatief biotechnologisch fundament 
vormt een ondersteuning voor inzicht in de 
implicaties en effecten van deze 
technologie. Dit fundament wordt nog 
versterkt door de integratie van de
gezondheids- en veiligheidsbeoordeling, 
de evaluatie van de economische en 
ecologische effecten van het gebruik van 
deze technologie en de aspecten verband 
houdende met het beheer van de algemene 
en specifieke risico's bij het gebruik van 
biotechnologie.

Or. en

Amendement 1116
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een sterk wetenschappelijk, technologisch 
en innovatief biotechnologisch fundament 
vormt een ondersteuning voor de andere 
Europese sectoren om het leiderschap te 

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

kunnen behouden met betrekking tot deze 
cruciale ontsluitende technologie. Dat 
leiderschap wordt nog verder versterkt 
door de integratie van de aspecten verband 
houdende met de beoordeling en het beheer 
van de veiligheid van de algemene risico's 
bij het gebruik van biotechnologie, waarbij 
wordt toegezien op de inachtneming van 
het voorzorgsbeginsel.

Or. es

Motivering

In een tekst over het beheer van de eventuele risico's van biotechnologie is het nuttig te 
verwijzen naar het voorzorgsbeginsel.

Amendement 1117
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dankzij de uitbreiding van de kennis van 
levende systemen zal de biotechnologie 
niet alleen een reeks nieuwe applicaties 
ontwikkelen, maar ook de industriële basis 
en de innovatiecapaciteit van de Unie 
vergroten. Voorbeelden van het 
toenemende belang van de biotechnologie 
zijn te vinden bij de industriële 
toepassingen, met inbegrip van 
biofarmaceutica en biochemicaliën, 
waarvan de stijging van het marktaandeel 
van de chemische productie in 2015 wordt 
geraamd op 12 tot 20%. Voorts biedt de 
biotechnologie in het licht van het 
toenemende gevaar van multiresistente 
bacteriën en het bestaan van 
therapeutische leemtes in de strijd tegen 
onder meer kanker en neurodegeneratieve 
ziekten de kans om nieuwe medicijnen te 
ontwikkelen met het oog op 
doeltreffendere behandelingen. Er moet 
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en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 
variëren van 1 tot 2,5 miljard CO2-
equivalenten per jaar in 2030. In de 
Europese biofarmaceutische sector wordt 
op dit moment al 20% van de huidige 
geneesmiddelen afgeleid uit de 
biotechnologie; voor nieuwe 
geneesmiddelen is dat zelfs tot maximaal 
50%. De biotechnologie opent ook nieuwe 
mogelijkheden voor het exploiteren van het 
enorme potentieel aan mariene 
hulpbronnen voor het produceren van 
innovatieve industriële, gezondheids- en 
milieuapplicaties. Voorspeld wordt dat de 
opkomende sector van de mariene (blauwe) 
biotechnologie met 10% per jaar zal 
groeien.

meer aandacht worden besteed aan zowel 
biofarmaceutica als aan nieuwe 
natuurlijke producten en hun op basis 
van innovatieve systemische biologie, 
biosynthetische technieken en 
semisynthetische methoden verkregen 
derivaten. Aan een aantal van de zogeheten 
twaalf regels voor een groene chemie 
wordt ook in het kader van de 
biotechnologie aandacht besteed vanwege 
de selectiviteit en efficiëntie van 
biosystemen. De eventuele economische 
lasten voor ondernemingen in de Unie 
kunnen verminderd worden door het 
potentieel van biotechnologische processen 
en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 
variëren van 1 tot 2,5 miljard CO2-
equivalenten per jaar in 2030. In de 
Europese biofarmaceutische sector wordt 
op dit moment al 20% van de huidige 
geneesmiddelen afgeleid uit de 
biotechnologie; voor nieuwe 
geneesmiddelen is dit reeds 50%. Met 
spitstechnologieën zoals de synthetische 
biologie kan wellicht worden gezorgd voor 
duurzame en koolstofneutrale 
brandstoffen, voor de productie van 
zuivere chemicaliën met inbegrip van 
farmaceutica, voor milieuvriendelijke 
productiemethoden, alsook voor nieuwe 
gezondheidstoepassingen en 
bionanomaterialen. De biotechnologie 
opent ook nieuwe mogelijkheden voor het 
exploiteren van het enorme potentieel aan 
mariene hulpbronnen voor het produceren 
van innovatieve industriële, gezondheids-
en milieuapplicaties. Voorspeld wordt dat 
de opkomende sector van de mariene 
(blauwe) biotechnologie met 10% per jaar 
zal groeien.

Or. en
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Amendement 1118
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

mogelijkheden voor het exploiteren van het 
enorme potentieel aan mariene 
hulpbronnen voor het produceren van 
innovatieve industriële, gezondheids- en 
milieuapplicaties.

Or. en

Motivering

Biotechnologie is ook belangrijk voor toepassingen in de landbouw.

Amendement 1120
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dankzij de uitbreiding van de kennis van 
levende systemen zal de biotechnologie 
niet alleen een reeks nieuwe applicaties 
ontwikkelen, maar ook de industriële basis 
en de innovatiecapaciteit van de Unie 
vergroten. Voorbeelden van het 
toenemende belang van de biotechnologie 
zijn te vinden bij de industriële 
toepassingen, met inbegrip van 
biochemicaliën, waarvan de stijging van 
het marktaandeel van de chemische 
productie in 2015 wordt geraamd op 12 tot 
20%. Aan een aantal van de zogeheten 
twaalf regels voor een groene chemie 
wordt ook in het kader van de 
biotechnologie aandacht besteed vanwege 
de selectiviteit en efficiëntie van 
biosystemen. De eventuele economische 
lasten voor ondernemingen in de Unie 
kunnen verminderd worden door het 
potentieel van biotechnologische processen 
en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 

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

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

Or. en

Amendement 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

lasten voor ondernemingen in de Unie 
kunnen verminderd worden door het 
potentieel van biotechnologische processen 
en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 
variëren van 1 tot 2,5 miljard CO2-
equivalenten per jaar in 2030. In de 
Europese biofarmaceutische sector wordt 
op dit moment al 20% van de huidige 
geneesmiddelen afgeleid uit de 
biotechnologie; voor nieuwe 
geneesmiddelen is dit reeds 50%. Dankzij 
de biotechnologie zullen de landbouw- en 
de voedselproductie duurzamer worden 
door de grotere efficiëntie en de kleinere 
milieueffecten. De biotechnologie opent 
ook nieuwe mogelijkheden voor het 
exploiteren van het enorme potentieel aan 
mariene hulpbronnen voor het produceren 
van innovatieve applicaties in verband met 
industrie, gezondheid, energie, energie-
efficiëntie en milieu. Voorspeld wordt dat 
de opkomende sector van de mariene 
(blauwe) biotechnologie met 10% per jaar 
zal groeien.

Or. en

Amendement 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dankzij de uitbreiding van de kennis van 
levende systemen zal de biotechnologie 
niet alleen een reeks nieuwe applicaties 
ontwikkelen, maar ook de industriële basis 
en de innovatiecapaciteit van de Unie 
vergroten. Voorbeelden van het 
toenemende belang van de biotechnologie 
zijn te vinden bij de industriële 
toepassingen, met inbegrip van 

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

biochemicaliën, waarvan de stijging van 
het marktaandeel van de chemische 
productie in 2015 wordt geraamd op 12 tot 
20%. Aan een aantal van de zogeheten 
twaalf regels voor een groene chemie 
wordt ook in het kader van de 
biotechnologie aandacht besteed vanwege 
de selectiviteit en efficiëntie van 
biosystemen. De eventuele economische 
lasten voor ondernemingen in de Unie 
kunnen verminderd worden door het 
potentieel van biotechnologische processen 
en biogerelateerde producten te benutten 
om CO2–emissies terug te dringen, waarbij 
de ramingen van de mogelijke reductie 
variëren van 1 tot 2,5 miljard CO2-
equivalenten per jaar in 2030. In de 
Europese biofarmaceutische sector wordt 
op dit moment al 20% van de huidige 
geneesmiddelen afgeleid uit de 
biotechnologie; voor nieuwe 
geneesmiddelen is dit reeds 50%. De 
biotechnologie opent ook nieuwe 
mogelijkheden voor het exploiteren van het 
enorme potentieel aan mariene 
hulpbronnen voor het produceren van 
innovatieve applicaties in verband met 
industrie, gezondheid, chemie, energie en 
milieu. Voorspeld wordt dat de opkomende 
sector van de mariene (blauwe) 
biotechnologie met 10% per jaar zal 
groeien.

Or. en

Amendement 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dankzij de uitbreiding van de kennis van 
levende systemen zal de biotechnologie 

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

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

Or. en

Amendement 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Biotechnologie kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Het 
potentieel van biotechnologie voor het tot stand brengen van nieuwe industriële producten en 
processen wordt duidelijk uitgelegd in punt 1.4.3, dat de activiteiten ter zake opsomt. Daarom 
moet er ook hier een vermelding in die zin worden opgenomen.

Amendement 1125
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter a – titel

Text proposed by the Commission Amendment

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

(a) Bevorderen van baanbrekende 
biotechnologieën als een toekomstige 
innovatieve motor, met aandacht voor de 
bescherming van de natuurlijke omgeving 
en met inachtneming van het 
voorzorgsbeginsel

Or. en

Amendement 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1128
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1129
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ontwikkelen van opkomende 
technologiegebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en biofarmaceutica die veelbelovend zijn 
wat volledig nieuwe toepassingen in de 
toekomst betreft, bijvoorbeeld biologisch 
actieve natuurlijke peptiden met bewezen 
farmacologische werking.

Or. en

Amendement 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter b – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Op biotechnologie gebaseerde 
industriële processen

(b) Op biotechnologie gebaseerde 
producten en processen

Or. en

Amendement 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ontwikkelen van platformtechnologieën 
("-omische" wetenschappen, waaronder
genomica, meta-genomica en proteomica;
moleculaire instrumenten en sensoren;
detectie en analyse van biomarkers en 
medicijnen) om het leiderschap op dit vlak 
te versterken en het concurrentievoordeel 
in een groot aantal economische sectoren te 
vergroten.

Or. en

Amendement 1135
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras



AM\907546NL.doc 67/177 PE492.765v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Systeembiologie is het ruimste begrip en moet dus als eerste worden genoemd. De andere 
termen hebben betrekking op meer specifieke terreinen.

Amendement 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1139
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Maatschappelijke en ethische 
zorgpunten
Rekening houden met maatschappelijke 
en ethische zorgpunten ten aanzien van 
bepaalde soorten technologie bij het 
uitstippelen van beleid, en dit door 
beoordelingscriteria en procedures voor 
een brede raadpleging van 
belanghebbenden vast te stellen.

Or. en

Amendement 1140
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Ecologische, maatschappelijke en 
ethische zorgpunten
Rekening houden met ecologische, 
maatschappelijke en ethische zorgpunten 
ten aanzien van bepaalde soorten 
technologie, en dit door 
beoordelingsprocedures vast te stellen en 
ruimte te maken voor een brede 
raadpleging van belanghebbenden.

Or. en

Amendement 1141
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Opkomende 
gezondheidsvraagstukken
Ontwikkelen van producten en 
technologieën voor nieuwe antimicrobiële 
middelen (antibiotica en alternatieven), 
alsook van (veiligere) vaccins en 
medicijnen tegen genetische afwijkingen 
en ziekten die verband houden met de 
demografische evolutie.

Or. en

Amendement 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3 – letter c bis (nieuw)



PE492.765v01-00 70/177 AM\907546NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Ontwikkelen van de 
maatschappelijke dimensie van 
biotechnologie. Biotechnologie zodanig 
toepassen dat de maatschappij er de 
vruchten van plukt, met inachtneming 
van ethische beperkingen.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie gaat uitdrukkelijk in op de maatschappelijke dimensie van 
nanotechnologie, maar vergeet te vermelden dat deze dimensie minstens evenzeer aan bod 
komt in biotechnologie.

Amendement 1143
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.4 bis Eco-innovatie
1.4.1 bis Specifieke doelstelling voor eco-
innovatie
De specifieke doelstelling van eco-
innovatie is het bevorderen van een 
innovatieve Europese industrie en van een 
innovatiegemeenschap die zich richt op 
nieuwe producten, processen en diensten 
die groene groei en milieuvoordelen 
opleveren, en die wordt erkend als 
wereldleider. Het doel is om hulpbronnen 
efficiënter te gebruiken, milieueffecten te 
verminderen, (water)verontreiniging te 
voorkomen en/of tot een efficiënter, 
doeltreffender en verantwoorder gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen te komen.
1.4.2 bis Achtergrond en toegevoegde 
waarde voor de Unie
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Industrieel leiderschap op het gebied van 
eco-innovatie zal leiden tot betere 
milieuprestaties en een grotere veerkracht 
van de economie en biedt tegelijkertijd 
kostenvoordelen en is goed voor het 
bedrijfsleven en de samenleving als 
geheel, van plattelands- tot 
stadsbewoners. De wereldmarkt zal voor 
ecologisch producerende bedrijven tot 
2020 snel groeien en in de EU maakt deze 
sector al een snelle groei door: nu al 
overvleugelt ze de automobielindustrie 
van de Unie. In veel gevallen voeren 
Europese ecobedrijven de wereldmarkt 
aan. Horizon 2020 moet hierop 
voortbouwen. Eco-innovatie moet aan bod 
komen in alle sectoren van de economie
en de samenleving en daarmee de 
grondslag leggen voor een belangrijk 
concurrentievoordeel voor Europa, zodat 
het de uitdaging die van duurzaamheid 
uitgaat, aankan. Eco-innovatie is daarom 
een centrale ontsluitende technologie.
Ecobedrijfstakken worden gekenmerkt 
door de aanwezigheid van grote aantallen 
mkb-bedrijven. Deze ondernemingen 
zorgen voor ongeveer de helft van de 
totale werkgelegenheid. Om die reden 
moeten mkb-bedrijven samen met grotere 
industriële partners een grotere rol gaan 
spelen bij de ontwikkeling en toepassing 
van innoverende technologieën en 
oplossingen.
Belangrijke bronnen van innovatie 
bevinden zich op het raakpunt van eco-
innovatie met andere ontsluitende 
technologieën, in de eerste plaats ICT 
(monitoring en detectie).
1.4.3 bis De activiteiten in grote lijnen
Onder eco-innovatie wordt elke vorm van 
innovatie verstaan die resulteert in of 
gericht is op aanzienlijke en aantoonbare 
vooruitgang in de richting van de 
nagestreefde duurzame ontwikkeling, en 
wel door vermindering van de 
milieueffecten, vergroting van de 
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bestendigheid tegen milieudruk of een 
efficiënter en verantwoorder gebruik van 
de natuurlijke hulpbronnen.
Eco-innovatieactiviteiten zijn gericht op 
duurzame innovaties op een of meer van 
de volgende gebieden:
a) groene energievoorziening,
b) energie-efficiëntie,
c) materiaalefficiëntie,
d) groene mobiliteit,
e) water,
f) afval.

Or. en

Amendement 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De specifieke doelstelling van het 
onderzoek naar en de innovatie van 
geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen is het transformeren 
van de huidige productiebedrijven, 
-systemen en -processen door in te zetten 
op centrale ontsluitende technologieën 
met het oog op kennisintensieve, 
duurzame, sectoroverschrijdende 
fabricage- en verwerkingstechnologieën 
met meer innovatieve producten, processen 
en diensten als resultaat.

Or. en

Amendement 1145
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1146
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1147
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabricagesector is van groot belang 
voor de Europese economie gezien zijn 
bijdrage van circa 17% aan het bbp en de 
ongeveer 22 miljoen banen in de Unie in 
2007. Door de vermindering van de 
economische belemmeringen voor de
handel en het faciliterend effect van de 
communicatietechnologie, is de fabricage 
aan een sterke concurrentie onderhevig en 
is de tendens ontstaan om die fabricage 
naar landen met de laagste totale kosten te 
verplaatsen. Vanwege de hoge lonen moet
de Europese aanpak van de fabricage dus 
drastische wijzigingen ondergaan om 
wereldwijd te kunnen blijven concurreren. 
Horizon 2020 kan een bijdrage leveren om 
alle betrokken partijen bij elkaar te brengen 
om dit doel te verwezenlijken.

De fabricagesector is van groot belang 
voor de Europese economie gezien zijn 
bijdrage van circa 17% aan het bbp en de 
ongeveer 22 miljoen banen in de Unie in 
2007. Door de vermindering van de 
economische belemmeringen voor de 
handel en het faciliterend effect van de 
communicatietechnologie, is de fabricage 
aan een sterke concurrentie onderhevig en 
is de tendens ontstaan om die fabricage 
naar landen met de laagste totale kosten te 
verplaatsen. De Europese aanpak van de 
fabricage moet dus drastische wijzigingen 
ondergaan om wereldwijd te kunnen 
blijven concurreren. Horizon 2020 kan een 
bijdrage leveren om alle betrokken partijen 
bij elkaar te brengen om dit doel te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabricagesector is van groot belang 
voor de Europese economie gezien zijn 
bijdrage van circa 17% aan het bbp en de 
ongeveer 22 miljoen banen in de Unie in 
2007. Door de vermindering van de 
economische belemmeringen voor de 
handel en het faciliterend effect van de 
communicatietechnologie, is de fabricage 

De fabricagesector is van groot belang 
voor de Europese economie gezien zijn 
bijdrage van circa 17% aan het bbp en de 
ongeveer 22 miljoen banen in de Unie in 
2007, vooral in mkb-bedrijven. Door de 
vermindering van de economische 
belemmeringen voor de handel en het 
faciliterend effect van de 
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aan een sterke concurrentie onderhevig en 
is de tendens ontstaan om die fabricage 
naar landen met de laagste totale kosten te 
verplaatsen. Vanwege de hoge lonen moet 
de Europese aanpak van de fabricage dus 
drastische wijzigingen ondergaan om 
wereldwijd te kunnen blijven concurreren. 
Horizon 2020 kan een bijdrage leveren om 
alle betrokken partijen bij elkaar te brengen 
om dit doel te verwezenlijken.

communicatietechnologie, is de fabricage 
aan een sterke concurrentie onderhevig en 
is de tendens ontstaan om die fabricage 
naar landen met de laagste totale kosten te 
verplaatsen. Vanwege de hoge lonen moet 
de Europese aanpak van de fabricage dus 
drastische wijzigingen ondergaan om 
wereldwijd te kunnen blijven concurreren. 
Horizon 2020 kan een bijdrage leveren om 
alle betrokken partijen bij elkaar te brengen 
om dit doel te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 1149
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1151
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

door het ondersteunen van een strategische 
verschuiving in Europa van een 
kostenregelateerde fabricage naar een 
aanpak gebaseerd op het creëren van een 
hogere toegevoegde waarde, dit door 
gebruik te maken van in andere sectoren 
ontwikkelde technologieën.

Or. en

Amendement 1152
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1154
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter b – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Technologieën gericht op energie-
efficiënte gebouwen

(b) Technologieën gericht op energie-
efficiënte gebouwen en gebouwen met een 
kleine ecologische impact

Or. en

Amendement 1155
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Verminderen van energieverbruik en CO2-
emissies door het onderzoeken, 
ontwikkelen en toepassen van duurzame 
constructietechnologieën die de hele 
waardeketen bestrijken en 
sectoroverschrijdende en 
multidisciplinaire innovaties bevorderen, 
en die bovendien nieuwe bedrijfsmodellen 
en een kwalitatief aanbod voor de burgers 
mogelijk maken.

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat onderzoek en innovatie een grote rol spelen in de bouwsector, 
en dat het belangrijk is om ook de waarde van de synergie met andere hiermee verband 
houdende sectoren en disciplines in te zien.
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Amendement 1156
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Verminderen van energieverbruik en CO2-
emissies door het onderzoeken, 
ontwikkelen en toepassen van duurzame 
constructietechnologieën die de hele 
waardeketen bestrijken en 
sectoroverschrijdende en 
multidisciplinaire innovaties bevorderen, 
en die bovendien nieuwe bedrijfsmodellen 
en een kwalitatief aanbod voor de burgers 
mogelijk maken.

Or. en

Amendement 1157
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1158
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter b – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Verminderen van energieverbruik en CO2-
emissies door het ontwikkelen en toepassen 
van duurzame constructietechnologieën, en 
verminderen van de globale ecologische 
impact van gebouwen.

Or. en

Amendement 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Verminderen van energieverbruik en CO2-
emissies door het ontwikkelen en toepassen 
van duurzame constructie-, 
automatiserings- en 
controletechnologieën.

Or. en

Amendement 1160
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Duurzame en koolstofarme 
technologieën in energie-intensieve
procesindustrieën

(c) Duurzame, milieuvriendelijke en 
koolstofarme technologieën in 
procesindustrieën

Or. fr
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Amendement 1161
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Duurzame en koolstofarme 
technologieën in energie-intensieve 
procesindustrieën

(c) Duurzame, milieuvriendelijke en 
koolstofarme technologieën in energie-
intensieve procesindustrieën

Or. fr

Amendement 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Duurzame en koolstofarme
technologieën in energie-intensieve 
procesindustrieën

(c) Duurzame technologieën met een lage 
uitstoot in energie-intensieve 
procesindustrieën

Or. en

Amendement 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Duurzame en koolstofarme 
technologieën in energie-intensieve
procesindustrieën

(c) Duurzame en koolstofarme 
technologieën in procesindustrieën die veel 
energie en hulpbronnen vergen

Or. en
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Amendement 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vergroten van het concurrentievermogen 
van procesindustrieën door een drastische 
verbetering van de middelen- en energie-
efficiëntie en het terugdringen van de 
milieugevolgen van dergelijke industriële 
activiteiten in de gehele waardeketen, 
evenals het bevorderen van koolstofarme 
technologieën, onder meer door de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen en slimme, geavanceerde 
controlesystemen.

Or. en

Motivering

De integratie van hernieuwbare energiebronnen in industriële processen moet worden 
bevorderd teneinde over te stappen op koolstofarme thermische technologieën.

Amendement 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vergroten van het concurrentievermogen 
van procesindustrieën door een drastische 
verbetering van de middelen- en energie-
efficiëntie en het terugdringen van de 
milieugevolgen van dergelijke industriële 
activiteiten in de gehele waardeketen, 
evenals het bevorderen van koolstofarme 
technologieën, onder meer door de 
integratie van hernieuwbare 
energiebronnen en slimme, geavanceerde 
controlesystemen.
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Or. fr

Motivering

De integratie van hernieuwbare energiebronnen in thermische industriële processen moet 
worden bevorderd teneinde over te stappen op koolstofarme technologieën.

Amendement 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vergroten van het concurrentievermogen 
van procesindustrieën door een drastische 
verbetering van de middelen- en energie-
efficiëntie en het terugdringen van de 
milieugevolgen van dergelijke industriële 
activiteiten in de gehele waardeketen, 
evenals het bevorderen van koolstofarme 
technologieën, bijvoorbeeld door de 
ontwikkeling van nieuwe katalysatoren 
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met het oog op milieuvriendelijkere en 
doeltreffendere processen.

Or. en

Amendement 1168
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1170
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.5 – punt 1.5.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van concepten en 
methodologieën voor flexibele, 'op kennis 
gebaseerde' en op maat gemaakte 
bedrijfsmodellen.

Ontwikkelen van concepten en 
methodologieën voor flexibele, 'op kennis 
gebaseerde' en op maat gemaakte 
bedrijfsmodellen, ondersteunen van de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijfsmodellen 
op basis van eco-innovatie en van 
alternatieve grondstofzuinige 
benaderingen.

Or. en

Amendement 1171
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling van onderzoek 
naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren in de ruimte te ontwikkelen 
en te exploiteren die voldoen aan de 
toekomstige behoeften van de Unie op 
beleids- en maatschappelijk gebied.

De specifieke doelstelling van onderzoek 
naar en innovaties in de ruimtevaart is 
enerzijds het creëren van Europese 
capaciteit voor het ontwerp, de 
ontwikkeling, de lancering, de bediening 
en de exploitatie van ruimtesystemen, en 
anderzijds het bevorderen van een 
concurrerende en innovatieve 
ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren in de ruimte te ontwikkelen 
en te exploiteren die voldoen aan de 
toekomstige behoeften van de Unie op 
beleids- en maatschappelijk gebied, die de 
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economische groei ondersteunen en die 
helpen om belangrijk Europees beleid ten 
uitvoer te leggen.

Or. en

Motivering

Aangezien de Europese ruimtevaartindustrie voor de helft van haar omzet afhankelijk is van 
de commerciële markt (een unieke situatie in de wereld), is er economische steun nodig ter 
handhaving van het concurrentievermogen, de innovatie en de capaciteit tot het verschaffen 
van de gevraagde strategische producten. Als dat niet gebeurt, dreigt Europa zijn 
onafhankelijk in deze sector te verliezen.

Amendement 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling van onderzoek 
naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren in de ruimte te ontwikkelen 
en te exploiteren die voldoen aan de 
toekomstige behoeften van de Unie op 
beleids- en maatschappelijk gebied.

De specifieke doelstelling van onderzoek 
naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren, toepassingen en diensten
in de ruimte te ontwikkelen en te 
exploiteren die voldoen aan de toekomstige 
behoeften van de Unie op beleids- en 
maatschappelijk gebied.

Or. en

Amendement 1173
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling van onderzoek De specifieke doelstelling van onderzoek 
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naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren in de ruimte te ontwikkelen 
en te exploiteren die voldoen aan de 
toekomstige behoeften van de Unie op 
beleids- en maatschappelijk gebied.

naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren, toepassingen en diensten
in de ruimte te ontwikkelen en te 
exploiteren die voldoen aan de toekomstige 
behoeften van de Unie op beleids- en 
maatschappelijk gebied.

Or. fr

Amendement 1174
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling van onderzoek 
naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren in de ruimte te ontwikkelen 
en te exploiteren die voldoen aan de 
toekomstige behoeften van de Unie op 
beleids- en maatschappelijk gebied.

De specifieke doelstelling van onderzoek 
naar en innovaties in de ruimtevaart is het 
bevorderen van een concurrerende en 
innovatieve ruimtevaartindustrie en 
onderzoeksgemeenschap om 
infrastructuren in de ruimte te exploiteren 
die voldoen aan de toekomstige behoeften 
van de Unie op beleids- en maatschappelijk 
gebied.

Or. en

Amendement 1175
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
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geven aan het onderzoek en innovaties in 
deze sector is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties.

geven aan het onderzoek en innovaties in 
deze sector is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties. De 
ontwikkeling en de uitvoering van de 
activiteiten gebeurt in overleg tussen de 
EU, de lidstaten en het ESA.

Or. en

Amendement 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
geven aan het onderzoek en innovaties in 
deze sector is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties.

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
geven aan het onderzoek en innovaties op 
het gebied van elektronische 
communicatie, aardobservatie, navigatie, 
wetenschap en exploratie is cruciaal om de 
Europese capaciteit in stand te houden en 
te waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties.

Or. en

Amendement 1177
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
geven aan het onderzoek en innovaties in 
deze sector is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties.

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
geven aan het onderzoek en innovaties op 
het gebied van aardobservatie, navigatie, 
telecommunicatie, wetenschap en 
exploratie is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties.

Or. fr

Amendement 1178
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het versterken van de Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
geven aan het onderzoek en innovaties in 
deze sector is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties.

Het versterken van zowel de publieke als 
de commerciële Europese 
ruimtevaartsector door een grote impuls te 
geven aan het onderzoek en innovaties in 
deze sector is cruciaal om de Europese 
capaciteit in stand te houden en te 
waarborgen om toegang te krijgen tot en 
activiteiten uit te voeren in de ruimte ter 
ondersteuning van het EU-beleid, van 
internationale strategische belangen en van 
de concurrentie tussen gevestigde en 
opkomende ruimtevaartnaties en 
-bedrijven.

Or. en
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Amendement 1179
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie,
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv. 
China en Zuid-Amerika). Op dit moment is 
de Europee industrie een aanzienlijke 
exporteur van hoogwaardige satellieten 
voor commerciële en wetenschappelijke 
doeleinden. Door de toenemende 
wereldwijde concurrentie komt de positie 
van Europa op dit gebied echter onder druk 
te staan. Dat betekent dat Europa er belang 
bij heeft om te zorgen dat zijn 
ruimtevaartsector blijft floreren op deze 
uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie 
en communicatie of op 
satellietwaarnemingen gebaseerde
weersvooruitzichten en geografische 
informatie. De inhoud en uitvoering van 
het beleid op Europees, nationaal en 
regionaal niveau is in toenemende mate 
afhankelijk van ruimtegerelateerde 
informatie. De mondiale ruimtevaartsector 
groeit snel en breidt zich naar nieuwe 
regio's uit (bijv. China en Zuid-Amerika). 
De technologische capaciteit van de 
Europese ruimtevaartindustrie blijft 
ondanks de economische crisis van 
wereldklasse. Dit maakt dat Europa een 
vooraanstaande plaats inneemt in de 
ruimte- en aardwetenschappen en 
versterkt de positie van zijn 
ruimtevaartindustrie op de commerciële 
markt. In dit verband vormt het een 
belangrijke uitdaging om het 
concurrentievermogen van de hele 
toeleveringsketen van de Europese 
ruimtevaartindustrie te ondersteunen, wat 
kan door middel van een uitgekiend beleid 
inzake onderzoek en ontwikkeling. Alleen 
als dit op Europees niveau wordt 
georganiseerd en de nationale markten 
voldoende sterk zijn, zal de Europese 
industrie de internationale concurrentie 
kunnen blijven aangaan. Op dit moment 
is de Europese industrie een aanzienlijke 
exporteur van hoogwaardige satellieten 
voor commerciële en wetenschappelijke 
doeleinden. Door de toenemende 
wereldwijde concurrentie komt de positie 
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van Europa op dit gebied echter onder druk 
te staan. Dat betekent dat Europa er belang 
bij heeft om te zorgen dat zijn 
ruimtevaartsector blijft floreren op deze 
uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten en sondes geleid tot 
een aantal van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen, de fundamentele 
fysica en de astronomie. Op basis van deze 
unieke kwaliteit, kan de Europese 
ruimtevaartsector een cruciale rol vervullen 
bij het aanpakken van de uitdagingen zoals 
die in de Europa 2020-strategie in kaart 
zijn gebracht.

Or. en

Amendement 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimte is een belangrijke, maar vaak
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie, 
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv. 
China en Zuid-Amerika). Op dit moment is 
de Europee industrie een aanzienlijke 
exporteur van hoogwaardige satellieten 
voor commerciële en wetenschappelijke 
doeleinden. Door de toenemende 

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie, 
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv. 
China en Zuid-Amerika). Op dit moment is 
de Europese industrie een aanzienlijke 
exporteur van hoogwaardige satellieten 
voor commerciële (vooral in de e-
communicatiesector) en wetenschappelijke 
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wereldwijde concurrentie komt de positie 
van Europa op dit gebied echter onder druk 
te staan. Dat betekent dat Europa er belang 
bij heeft om te zorgen dat zijn 
ruimtevaartsector blijft floreren op deze 
uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.

doeleinden. Door de toenemende 
wereldwijde concurrentie komt de positie 
van Europa op dit gebied echter onder druk 
te staan. Dat betekent dat Europa er belang 
bij heeft om te zorgen dat zijn 
ruimtevaartsector blijft floreren op deze 
uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.

Or. en

Amendement 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie, 
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv. 
China en Zuid-Amerika). Op dit moment is 
de Europee industrie een aanzienlijke 
exporteur van hoogwaardige satellieten 
voor commerciële en wetenschappelijke 

De ruimte is een belangrijke, maar vaak 
onzichtbare faciliterende factor voor 
diverse diensten en producten die 
essentieel zijn voor de moderne 
hedendaagse maatschappij, zoals navigatie, 
communicatie, weersvooruitzichten en 
geografische informatie. De inhoud en 
uitvoering van het beleid op Europees, 
nationaal en regionaal niveau is in 
toenemende mate afhankelijk van 
ruimtegerelateerde informatie. De 
mondiale ruimtevaartsector groeit snel en 
breidt zich naar nieuwe regio's uit (bijv. 
China, Zuid Amerika en Afrika). Op dit 
moment is de Europee industrie een 
aanzienlijke exporteur van hoogwaardige 
satellieten voor commerciële en 
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doeleinden. Door de toenemende 
wereldwijde concurrentie komt de positie 
van Europa op dit gebied echter onder druk 
te staan. Dat betekent dat Europa er belang 
bij heeft om te zorgen dat zijn 
ruimtevaartsector blijft floreren op deze 
uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.

wetenschappelijke doeleinden. Door de 
toenemende wereldwijde concurrentie 
komt de positie van Europa op dit gebied 
echter onder druk te staan. Dat betekent dat 
Europa er belang bij heeft om te zorgen dat 
zijn ruimtevaartsector blijft floreren op 
deze uiterst competitieve markt. Daarnaast 
hebben gegevens van wetenschappelijke 
Europese satellieten geleid tot een aantal 
van de meest significante 
wetenschappelijke doorbraken van de 
afgelopen decennia in de 
aardwetenschappen en de astronomie. Op 
basis van deze unieke kwaliteit, kan de 
Europese ruimtevaartsector een cruciale rol 
vervullen bij het aanpakken van de 
uitdagingen zoals die in de Europa 2020-
strategie in kaart zijn gebracht.

Or. en

Amendement 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid 
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten. Om de
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid 
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten en de ESA-
programma's. Om Europa's
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden en om in tijden van financiële 
crisis en begrotingstekorten investeringen 
aan te trekken, is actie op het niveau van 
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lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap 
(ESA) gebeuren. Het ESA heeft al sinds 
1975 op een intergouvernementele basis 
voor een aantal lidstaten op succesvol 
wijze de ontwikkeling van industriële 
satellieten en missies in de verre ruimte 
afgehandeld. Bovendien biedt de 
informatie die via Europese satellieten 
wordt verkregen in toenemende mate 
nieuwe mogelijkheden voor een verdere 
ontwikkeling van innovatieve 
satellietgerelateerde downstream-diensten. 
Het gaat hierbij om een sector waarin 
doorgaans veel mkb-bedrijven actief zijn 
en deze moeten dan ook ondersteund 
worden via onderzoeks- en 
innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

de Unie vereist ter aanvulling van de 
ruimteonderzoeksactiviteiten van de 
lidstaten, het ESA en de industrie. De 
gezamenlijke opstelling van een 
strategische onderzoekagenda door de 
industrie, de Commissie en de 
ruimteagentschappen moet in dit verband 
zorgen voor een duidelijkere visie op de 
toekomst en de technologische keuzes die 
de Europese ruimtevaartsector te wachten 
staan. Er is ook actie op het niveau van de 
Unie nodig om de deelname van 
onderzoekers uit alle lidstaten te 
bevorderen en de belemmeringen te 
verminderen voor gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende onderzoeksprojecten 
op het gebied van de ruimtevaart. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

Or. en

Amendement 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
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ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid 
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten. Om de 
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 
lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
gebeuren. Het ESA heeft al sinds 1975 op 
een intergouvernementele basis voor een 
aantal lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid 
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten. Om de 
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 
lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
gebeuren. Het ESA heeft al sinds 1975 op 
een intergouvernementele basis voor een 
aantal lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES. Dit geldt ook voor de 
e-communicatiesector, die zal bijdragen 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de digitale agenda van 
de Unie, onder meer door de digitale kloof 
te dichten, zodat op het hele Europese 
grondgebied e-ondernemingen kunnen 
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ontstaan, wat de ontwikkeling van de 
digitale interne markt ten goede komt.

Or. en

Amendement 1184
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid 
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten. Om de 
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 
lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
gebeuren. Het ESA heeft al sinds 1975 op 
een intergouvernementele basis voor een 
aantal lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU in de 
eerste plaats het voorwerp van nationale of 
ESA-programma's van een beperkt aantal 
lidstaten. Om de technologische en 
competitieve voorsprong te behouden, is 
actie op het niveau van de Unie vereist 
teneinde het ruimtevaartonderzoek te 
coördineren, de deelname van 
onderzoekers uit alle lidstaten te 
bevorderen en de belemmeringen te 
verminderen voor gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende onderzoeksprojecten 
op het gebied van de ruimtevaart. Dit moet 
in samenwerking met het Europees 
Ruimteagentschap (ESA) gebeuren. Het 
ESA heeft al sinds 1975 op een 
intergouvernementele basis voor een aantal 
lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
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downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

innovatieve satellietgerelateerde 
downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

Or. en

Motivering

Dit is een betere weergave van de huidige situatie in de EU.

Amendement 1185
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten. Om de 
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 
lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU het 
voorwerp van programma's van de
lidstaten en het ESA. Om de 
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 
lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 
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gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
gebeuren. Het ESA heeft al sinds 1975 op 
een intergouvernementele basis voor een 
aantal lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
gebeuren. Het ESA heeft al sinds 1975 op 
een intergouvernementele basis voor een 
aantal lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream-diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
and GMES.

Or. en

Motivering

De Commissie moet zich baseren op de reeds bestaande ruimtevaartprogramma's van het 
Europees Ruimteagentschap (ESA), de nationale ruimteagentschappen en de industriële 
actoren in de lidstaten.

Amendement 1186
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun voor onderzoek naar en 
ontwikkeling van 
ruimtevaarttoepassingen zal in het 
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bijzonder gericht zijn op het streven naar 
een oplossing voor maatschappelijke 
uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied 
van klimaatverandering, milieu, 
duurzame vervoersystemen en landbouw. 
De in dit verband verleende steun sluit 
aan bij de doelstellingen van 
kennisuitwisseling en interoperabele 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 1187
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ruimteonderzoek en de bijbehorende 
innovaties in het kader van Horizon 2020 
sluiten nauw aan bij de beleidsprioriteiten 
van de Unie op ruimtegebied aangezien
onverminderd worden vastgesteld door de 
Ruimteraden van de Unie en de Europese 
Commissie.

Het ruimteonderzoek en de bijbehorende 
innovaties in het kader van Horizon 2020 
sluiten nauw aan bij de beleidsprioriteiten 
van de Unie op ruimtegebied en bij de 
behoeften van de Europese operationele 
programma's, zoals deze onverminderd 
worden vastgesteld door de Ruimteraden 
van de Unie en de Europese Commissie.

Or. en

Amendement 1188
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een concurrerende en ondernemende 
ruimtevaartindustrie in combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 

Dit omvat het waarborgen en verder 
ontwikkelen van een concurrerende en 
ondernemende ruimtevaartindustrie in 
combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
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leiderschap en de onafhankelijkheid
binnen de ruimtetechnologie in stand te 
houden, om innovaties in de 
ruimtevaartsector te bevorderen en om 
ruimtegerelateerde innovaties naar 
terrestrische toepassingen te vertalen, door 
bijvoorbeeld het gebruik op afstand van 
detectiemethoden en navigatiegegevens.

van wereldklasse om het Europese 
leiderschap in stand te houden en te 
versterken, dit door de beschikbaarheid 
van voldoende geteste en onafhankelijke 
technologieën tegen competitieve prijzen 
te garanderen, om de onafhankelijkheid 
in strategische subsectoren zoals toegang 
tot de ruimte of kritieke technologieën in 
stand te houden en te versterken, om 
innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 
navigatiegegevens.

Or. en

Motivering

Als Europa niet kan voldoen aan de vraag naar strategische technologieën voor de uitvoering 
van operationele programma's, zullen andere marktdeelnemers hierop inspelen. Dit zou 
nefast zijn voor onze onafhankelijkheid om dergelijke technologieën te ontwikkelen, voor de 
werkgelegenheid en voor de groei.

Amendement 1189
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een concurrerende en ondernemende 
ruimtevaartindustrie in combinatie met 
een onderzoeksgemeenschap voor de 
ruimte van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een onderzoeksgemeenschap voor de 
ruimte van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om de ontwikkeling van een 
concurrerende, schone en ondernemende 
ruimtevaartindustrie te ondersteunen, om 
innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 



AM\907546NL.doc 101/177 PE492.765v01-00

NL

navigatiegegevens. op afstand van detectiemethoden en 
navigatiegegevens.

Or. en

Amendement 1190
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een concurrerende en ondernemende 
ruimtevaartindustrie in combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 
navigatiegegevens.

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een concurrerende en ondernemende 
ruimtevaartindustrie in combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
onder meer dankzij schone oplossingen,
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 
navigatiegegevens.

Or. en

Motivering

Om te komen tot een naar behoren concurrerende en ondernemende ruimtevaartindustrie, 
moet er worden gekozen voor schone oplossingen.

Amendement 1191
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
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van een concurrerende en ondernemende 
ruimtevaartindustrie in combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 
navigatiegegevens.

van een concurrerende, duurzame en 
ondernemende ruimtevaartindustrie in 
combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 
navigatiegegevens.

Or. en

Motivering

Dit geeft aan dat er in de ruimtevaartsector ecologische verbeteringen moeten worden 
aangebracht.

Amendement 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteit is bedoeld voor het 
ontwikkelen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën en operationele 
concepten van het stadium van de eerste 
ideeën tot aan de feitelijke demonstratie 
van de werking van de betreffende 
toepassingen in de ruimte, met inbegrip 
van navigatie en detectie op afstand en de 
bescherming van activa in de ruimte tegen 
bedreigingen als ruimtepuin en 
zonnevlammen. Het ontwikkelen en 
toepassen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën vereist een 
continue educatie en opleiding van 
hooggekwalificeerde ingenieurs en 
wetenschappers.

Deze activiteit is bedoeld voor het 
ontwikkelen en mogelijk maken van 
geavanceerde ruimtevaarttechnologieën en 
operationele concepten van het stadium 
van de eerste ideeën tot aan de feitelijke 
demonstratie van de werking van de 
betreffende toepassingen in de ruimte. Dit 
omvat onder meer technologieën ten 
behoeve van de bescherming van activa in 
de ruimte tegen bedreigingen als 
ruimtepuin en zonnevlammen alsook ten 
behoeve van missies voor 
satelliettelecommunicatie, navigatie en 
teledetectie. Het ontwikkelen en toepassen 
van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën vereist een 
continue educatie en opleiding van 
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hooggekwalificeerde ingenieurs en 
wetenschappers, alsook een nauw contact 
tussen deze personen en gebruikers van 
ruimtevaarttoepassingen.

Or. en

Amendement 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteit is bedoeld voor het 
ontwikkelen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën en operationele 
concepten van het stadium van de eerste 
ideeën tot aan de feitelijke demonstratie 
van de werking van de betreffende 
toepassingen in de ruimte, met inbegrip 
van navigatie en detectie op afstand en de 
bescherming van activa in de ruimte tegen 
bedreigingen als ruimtepuin en 
zonnevlammen. Het ontwikkelen en 
toepassen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën vereist een 
continue educatie en opleiding van 
hooggekwalificeerde ingenieurs en 
wetenschappers.

Deze activiteit is bedoeld voor het 
ontwikkelen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën en operationele 
concepten van het stadium van de eerste 
ideeën tot aan de feitelijke demonstratie 
van de werking van de betreffende 
toepassingen in de ruimte, met inbegrip 
van navigatie, elektronische communicatie 
en teledetectie, alsook voor de 
bescherming van activa in de ruimte tegen 
bedreigingen als ruimtepuin en 
zonnevlammen. Het ontwikkelen en 
toepassen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën vereist een 
continue educatie en opleiding van 
hooggekwalificeerde ingenieurs en 
wetenschappers.

Or. en

Amendement 1194
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteit is bedoeld voor het Deze activiteit is bedoeld voor het 
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ontwikkelen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën en operationele 
concepten van het stadium van de eerste 
ideeën tot aan de feitelijke demonstratie 
van de werking van de betreffende 
toepassingen in de ruimte, met inbegrip 
van navigatie en detectie op afstand en de 
bescherming van activa in de ruimte tegen 
bedreigingen als ruimtepuin en 
zonnevlammen. Het ontwikkelen en 
toepassen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën vereist een 
continue educatie en opleiding van 
hooggekwalificeerde ingenieurs en 
wetenschappers.

ontwikkelen van geavanceerde 
ruimtevaarttechnologieën en operationele 
concepten van het stadium van de eerste 
ideeën tot aan de feitelijke demonstratie 
van de werking van de betreffende 
toepassingen in de ruimte, met inbegrip 
van navigatie, telecommunicatie en
teledetectie en de bescherming van activa 
in de ruimte tegen bedreigingen als 
ruimtepuin en zonnevlammen. Het 
ontwikkelen en toepassen van 
geavanceerde ruimtevaarttechnologieën 
vereist een continue educatie en opleiding 
van hooggekwalificeerde ingenieurs en 
wetenschappers.

Or. fr

Amendement 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er kan in een aanzienlijk hogere mate 
gebruik worden gemaakt van gegevens van 
Europese satellieten indien er middels een 
gezamenlijke inspanning wordt getracht 
om de verwerking, archivering, validering 
en standaardisering alsook de permanente 
beschikbaarheid van ruimtevaartgegevens 
te coördineren en te organiseren en om de 
ontwikkeling van nieuwe 
informatieproducten en -diensten op basis 
van deze gegevens te ondersteunen. Door 
innovaties in de verwerking en 
verspreiding van gegevens kan daarnaast 
een hoger rendement op investeringen in 
de ruimte-infrastructuur worden 
gerealiseerd en een bijdrage worden 
geleverd aan het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, met name 
indien dit via een mondiale actie gebeurt, 
bijvoorbeeld via het wereldwijde 
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Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC).

aardobservatiesysteem van systemen 
(GEOSS), meer bepaald door volop 
gebruik te maken van de voornaamste 
Europese bijdrage hieraan, met name het 
GMES-programma, via het Europese 
satellietnavigatiesysteem (Galileo) of, bij 
klimaatveranderingskwesties, via de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC). Een snelle 
integratie van deze innovaties in de 
relevante toepassingen zal worden 
ondersteund. Verkregen gegevens zullen
in dit verband worden benut voor verder 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 1196
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(GEOSS), het Europese 
satellietnavigatiesysteem (Galileo) of, bij 
klimaatveranderingskwesties, via de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC).

Or. en

Amendement 1197
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het verband tussen Horizon 2020 en de kernprogramma's van de EU voor ruimtevaart, in het 
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bijzonder GMES, en het verband tussen GMES en het wereldwijde aardobservatiesysteem van 
systemen (GEOSS) moeten worden verduidelijkt.

Amendement 1198
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het GMES-programma vormt de Europese bijdrage aan het wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen en moet dan ook expliciet worden vermeld.

Amendement 1199
Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1200
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt steun verleend voor de 
ontwikkeling van een alomvattend en 
permanent mondiaal milieuobservatie- en 
-informatiesysteem, onder meer via de 
bevordering van de samenwerking tussen 
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klimaatmodelleringsgemeenschappen en 
milieuobservatie- en 
gegevensbeheergemeenschappen. 
Aangezien het veelal nationale overheden 
zijn die gegevensbestanden beheren, is het 
van cruciaal belang dat de lidstaten bij 
deze samenwerking betrokken worden.

Or. en

Amendement 1201
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Waarborgen van rendement van de 
investeringen in Galileo en EGNOS en 
van Europees leiderschap inzake 
downstreamtoepassingen
De satellietnavigatiesystemen Galileo en 
EGNOS zijn van strategisch belang voor 
Europa. Om de sociaaleconomische 
voordelen van deze systemen te benutten, 
moeten er innovatieve 
downstreamtoepassingen worden 
ontwikkeld. De sleutelsectoren zijn 
landbouw, geodesie en tijdsbepaling. 
Europa moet in deze domeinen een 
leidende rol opnemen, zodat het van bij de 
eerste operationele fasen mkb-bedrijven 
en actoren op het gebied van onderzoek 
en innovatie bij het Galileo-project kan 
betrekken.

Or. it

Amendement 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Waarborgen van rendement van de 
investeringen in Galileo en EGNOS en 
van Europees leiderschap inzake 
downstreamtoepassingen
Europa heeft strategisch geïnvesteerd in 
de satellietnavigatiesystemen EGNOS en 
Galileo. Om de sociaaleconomische 
voordelen van deze projecten te benutten, 
moeten er innovatieve 
downstreamtoepassingen worden 
ontwikkeld. Met behulp van professionele 
toepassingen, bijvoorbeeld inzake 
precisielandbouw, geodesie, tijdsbepaling 
en synchronisatie, en diensten voor 
aardobservatie moeten EGNOS en Galileo 
aan belang winnen, zodat de Europese 
ruimtevaartindustrie een leidende positie 
kan handhaven.

Or. en

Amendement 1203
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.3 bis Een maximaal rendement van 
investeringen in Europese ruimte-
infrastructuur
De exploitatie van de bestaande Europese 
ruimte-infrastructuur dient te worden 
gestimuleerd door de ontwikkeling van 
innovatieve, op teledetectie en 
geolocalisatie en in de ruimte 
gestationeerde telecommunicatie 
gebaseerde producten en diensten te 
bevorderen. Deze behoefte aan 
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stimulansen voor innovatieve producten 
en diensten, en bijgevolg aan financiële 
steun voor initiatieven op het gebied van 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie, 
geldt ook voor EGNOS en Galileo: 
investeringen in deze programma's 
bevorderen de ontwikkeling van 
producten en diensten met aanzienlijke 
sociaaleconomische voordelen. Wat de 
voorgestelde financiering voor het 
onderdeel ruimte in het Horizon 2020-
programma betreft, wordt gemikt op een 
aandeel van 15 tot 20%, wat overeenstemt 
met het potentieel dat zou vrijkomen door 
middel van investeringen in onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie ten aanzien van 
deze systemen. Wereldwijde 
satellietnavigatiesystemen (GNSS) maken 
nieuwe toepassingen op het gebied van 
vervoer mogelijk. Dankzij de nauwkeurige 
gegevens van de atomische klok waarmee 
de Galileo-satelliet zal worden uitgerust, 
zullen ook tal van andere sectoren 
voordelen ondervinden: energie, 
landbouw, meteorologie, financiën, 
verzekeringen, enz.

Or. en

Amendement 1204
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via een schuldfaciliteit en een 
vermogensfaciliteit kunnen dergelijke 
problemen opgelost worden door het 
verbeteren van de financierings- en 
risicoprofielen van de betrokken O&I-
activiteiten. Daardoor krijgen 
ondernemingen en andere begunstigden op 
hun beurt weer eenvoudiger toegang tot 
leningen, garanties en andere vormen van 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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risicofinanciering, worden vroegtijdige 
investeringen en de ontwikkeling van 
nieuwe risicokapitaalfondsen bevorderd, 
wordt de kennisoverdracht en de markt 
voor intellectuele eigendom verbeterd, 
worden fondsen voor de 
risicokapitaalmarkt aangetrokken en wordt, 
meer in het algemeen, een bijdrage 
geleverd aan de concrete overgang van de 
concept-, ontwikkelings- en 
demonstratiefasen van nieuwe producten 
en diensten naar het daadwerkelijk op de 
markt brengen van die producten en 
diensten.

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 1205
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast beschikken banken doorgaans 
niet over de capaciteit om kennisactiva 
zoals intellectuele eigendomsrechten te 
kunnen waarderen. Dat betekent dat zij 
vaak niet bereid zijn om in op kennis 
gerichte ondernemingen te investeren. 
Gevolg hiervan is dat veel gevestigde 
innovatieve ondernemingen – zowel grote 
als kleine bedrijven – geen leningen 
kunnen krijgen voor O&I-activiteiten met 
een hoger risico.

Daarnaast beschikken banken doorgaans 
niet over de capaciteit om kennisactiva 
zoals intellectuele eigendomsrechten te 
kunnen waarderen. Dat betekent dat zij 
vaak niet bereid zijn om in op kennis 
gerichte ondernemingen te investeren. 
Gevolg hiervan is dat veel gevestigde 
innovatieve ondernemingen – zowel grote 
als kleine bedrijven – geen leningen 
kunnen krijgen voor O&I-activiteiten met 
een hoger risico. De Europese 
Investeringsbank, die namens de 
Commissie de schuldfaciliteit beheert, kan 
een beperkt mandaat krijgen om leningen 
te verstrekken aan projecten die een groot 
technologisch risico inhouden en niet 
enkel om leningen te verstrekken tegen 
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rentevoeten beneden de 
marktvoorwaarden aan projecten die 
weinig technologische risico's inhouden. 
Dit mandaat zal evenwel gekoppeld zijn 
aan strenge criteria voor risicobeheer ten 
aanzien van portefeuilles en projecten, 
alsook aan adequate criteria voor en 
toezicht op de verhouding risico-
rendement. Op energiegebied kan de 
schuldfaciliteit worden gebruikt voor 
projecten die gemiddeld een groter 
technologisch risico inhouden dan de uit 
hoofde van de financieringsfaciliteit met 
risicodeling van het zevende 
kaderprogramma gefinancierde projecten, 
en die voldoen aan strenge criteria voor 
risicobeheer ten aanzien van portefeuilles 
en projecten.

Or. en

Amendement 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De schuld- en vermogensfaciliteiten zullen, 
in combinatie met een aantal begeleidende 
maatregelen, een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van Horizon 2020. Te 
dien einde zullen zij bestemd worden voor 
de consolidering en het verbeteren van de 
kwaliteit van het Europese 
wetenschapsfundament, voor het 
bevorderen van een door het bedrijfsleven 
aangestuurde agenda voor onderzoek en 
voor het aanpakken van de sociale 
uitdagingen, met een nadruk op activiteiten 
als proefprojecten, demonstraties, 
testopstellingen en marktintegratie.

De schuld- en vermogensfaciliteiten zullen, 
in combinatie met een aantal begeleidende 
maatregelen van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds, een bijdrage leveren 
aan de verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van Horizon 2020. Te 
dien einde zullen zij bestemd worden voor 
de consolidering en het verbeteren van de 
kwaliteit van het Europese 
wetenschapsfundament, voor het 
bevorderen van een door het bedrijfsleven 
aangestuurde agenda voor onderzoek en 
voor het aanpakken van de sociale 
uitdagingen, met een nadruk op activiteiten 
als proefprojecten, demonstraties, 
testopstellingen en marktintegratie.



PE492.765v01-00 114/177 AM\907546NL.doc

NL

Teneinde kritische massa op te bouwen en 
de innovatieketen in zijn geheel te 
benaderen, zullen zij vooral activiteiten 
ondersteunen die verband houden met 
andere in het kader van Horizon 2020 
gefinancierde initiatieven, waaronder het 
nieuwe specifieke mkb-instrument.

Or. en

Amendement 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De schuld- en vermogensfaciliteiten zullen, 
in combinatie met een aantal begeleidende 
maatregelen, een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van Horizon 2020. Te 
dien einde zullen zij bestemd worden voor 
de consolidering en het verbeteren van de 
kwaliteit van het Europese 
wetenschapsfundament, voor het 
bevorderen van een door het bedrijfsleven 
aangestuurde agenda voor onderzoek en 
voor het aanpakken van de sociale 
uitdagingen, met een nadruk op activiteiten 
als proefprojecten, demonstraties, 
testopstellingen en marktintegratie.

De schuld- en vermogensfaciliteiten zullen, 
in combinatie met een aantal begeleidende 
maatregelen, een bijdrage leveren aan de 
verwezenlijking van de 
beleidsdoelstellingen van Horizon 2020. Te 
dien einde zullen zij bestemd worden voor 
de consolidering en het verbeteren van de 
kwaliteit van het Europese 
wetenschapsfundament, voor het 
bevorderen van een door het bedrijfsleven 
aangestuurde agenda voor onderzoek en 
voor het aanpakken van de sociale 
uitdagingen, met een nadruk op activiteiten 
als proefprojecten, demonstraties, 
testopstellingen en marktintegratie. Er 
moeten specifieke activiteiten ter 
ondersteuning van het mkb worden 
opgezet, bijvoorbeeld op het gebied van 
voorlichting en coaching. Bij de planning 
en de uitvoering van deze activiteiten 
moeten regionale overheden, mkb-
verenigingen, kamers van koophandel en 
financiële intermediairs worden 
betrokken.

Or. en
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Amendement 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast dienen zij ter ondersteuning van 
de O&I-doelstellingen van andere 
programma's en beleidsterreinen, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
klimaatacties (de overgang naar een 
koolstofarme economie en de aanpassing 
aan de klimaatverandering) en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Bovendien zal er een complementair effect 
met de nationale en regionale financiële 
instrumenten worden ontwikkeld binnen 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor het cohesiebeleid, op welk punt een 
grotere rol voor financieringsinstrumenten
is voorzien.

Daarnaast dienen zij ter ondersteuning van 
de O&I-doelstellingen van andere 
programma's en beleidsterreinen, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
klimaatacties (de overgang naar een 
economie met een lage uitstoot en de 
aanpassing aan de klimaatverandering) en 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Bovendien zal er een complementair effect 
met de nationale en regionale financiële 
instrumenten worden ontwikkeld binnen 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor het cohesiebeleid, op welk punt een 
grotere rol voor financieringsinstrumenten 
is voorzien.

Or. en

Amendement 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast dienen zij ter ondersteuning van 
de O&I-doelstellingen van andere 
programma's en beleidsterreinen, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
klimaatacties (de overgang naar een 
koolstofarme economie en de aanpassing 
aan de klimaatverandering) en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. 
Bovendien zal er een complementair effect 
met de nationale en regionale financiële 
instrumenten worden ontwikkeld binnen 

Daarnaast dienen zij ter ondersteuning van 
de O&I-doelstellingen van andere 
programma's en beleidsterreinen, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
klimaatacties (de overgang naar een 
koolstofarme economie en de aanpassing 
aan de klimaatverandering), het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, het 
cohesiebeleid en het programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb (COSME). 
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het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor het cohesiebeleid, op welk punt een 
grotere rol voor financieringsinstrumenten 
is voorzien.

Bovendien zal er een complementair effect 
met de nationale en regionale financiële 
instrumenten worden ontwikkeld binnen 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
voor het cohesiebeleid, op welk punt een 
grotere rol voor financieringsinstrumenten 
is voorzien.

Or. en

Amendement 1210
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermogensfaciliteit en het mkb-
onderdeel van de schuldfaciliteit worden 
geïmplementeerd als onderdeel van twee 
financiële instrumenten van de EU die 
vermogen en schuld verstrekken ter 
ondersteuning van O&I en groei in het 
mkb, in samenhang met de vermogens- en 
schuldfaciliteiten in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het mkb.

De vermogensfaciliteit en het mkb-
onderdeel van de schuldfaciliteit worden 
geïmplementeerd als onderdeel van twee 
financiële instrumenten van de EU die 
vermogen en schuld verstrekken ter 
ondersteuning van O&I en groei in het 
mkb, in samenhang met de vermogens- en 
schuldfaciliteiten in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van ondernemingen en het mkb. Ten 
minste een derde van de begroting van de 
financiële instrumenten waarin de EU in 
het kader van Horizon 2020 voorziet zal 
ten goede komen aan het mkb, zowel via 
de vermogensfaciliteit als via het mkb-
onderdeel van de schuldfaciliteit.

Or. en

Amendement 1211
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen.

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen.

Teneinde kritische massa op te bouwen en 
de innovatieketen in zijn geheel te 
benaderen, zullen zij vooral activiteiten 
ondersteunen die verband houden met 
andere in het kader van Horizon 2020 
gefinancierde initiatieven, waaronder 
fase 3 van het nieuwe specifieke mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 



PE492.765v01-00 118/177 AM\907546NL.doc

NL

innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen.

innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen. Teneinde 
kritische massa op te bouwen en de 
innovatieketen in zijn geheel te 
benaderen, zullen zij vooral activiteiten 
ondersteunen die verband houden met 
andere in het kader van Horizon 2020
gefinancierde initiatieven, waaronder 
fase 3 van het nieuwe specifieke mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen.

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen. Wat het 
risicobeheer betreft, wordt er veeleer 
gekeken naar de risico's van het project 
dan naar de risico's ten aanzien van het 
bedrijf, zeker als het om een mkb-bedrijf 
gaat.

Or. en

Amendement 1214
Amalia Sartori
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen.

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen, ook als het gaat 
om activiteiten met een hogere 
risicofactor.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om met name in te zetten op innovatie die een groot risico inhoudt en grote 
winsten kan opleveren, aangezien precies dit soort innovatie vaak tot radicale, baanbrekende 
successen leidt, maar zelden op financiering van traditionele financiële intermediairs kan 
rekenen.

Amendement 1215
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2.3 – letter a – alinea  3 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) een door de vraag aangestuurde 
component: hierbij worden leningen en 
garanties verstrekt op basis van het 
beginsel 'wie het eerst komt, het eerst 
maalt', met specifieke ondersteuning voor 
begunstigden als het mkb en midcap-
ondernemingen. Met deze component 

(1) een door de vraag aangestuurde 
component: hierbij worden leningen en 
garanties verstrekt op basis van het 
beginsel 'wie het eerst komt, het eerst 
maalt', met specifieke ondersteuning voor 
begunstigden als het mkb en midcap-
ondernemingen. Met deze component 
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wordt ingespeeld op de gestage en continue 
groei in het volume aan RSFF-kredieten 
die door de vraag worden bepaald. In het 
mkb-onderdeel worden activiteiten 
ondersteund die gericht zijn op een betere 
toegang tot financiering voor het mkb en 
andere entiteiten die O&I- en/of 
innovatiegericht zijn.

wordt ingespeeld op de gestage en continue 
groei in het volume aan RSFF-kredieten 
die door de vraag worden bepaald. In het 
mkb-onderdeel worden activiteiten 
ondersteund die gericht zijn op een betere 
toegang tot financiering voor het mkb en 
andere entiteiten die O&I- en/of 
innovatiegericht zijn, zoals financiering op 
basis van intellectuele eigendom of het 
gebruik van immateriële activa als 
onderpand.

Or. en

Motivering

Nieuwe ondernemingen en spin-offs hebben het vaak moeilijk om banken een onderpand of 
een staat van dienst te bezorgen. Innovatieve financieringsoplossingen dienen dan ook vooral 
om dit soort actoren te helpen toegang te vinden tot financiering.

Amendement 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 3 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) een doelgerichte component: hierbij ligt 
de nadruk op beleid en 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.

(2) een doelgerichte component: hierbij ligt 
de nadruk op beleid en sectoren die 
essentieel zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, op het 
vergroten van het concurrentievermogen, 
op het ondersteunen van een duurzame en 
inclusieve groei met een lage uitstoot, 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
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Amendement 1217
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle drie de prioriteiten van Horizon 
2020 zullen toekomstige en opkomende 
wetenschappen en technologieën 
(FEST's) worden aangewend. De FEST-
begroting zal over de drie prioriteiten 
worden verdeeld in verhouding tot de 
toewijzing van de totale Horizon 2020-
begroting over de drie prioriteiten.
Een stuurgroep voor FEST's, die bestaat 
uit wetenschappers en ingenieurs met een 
zeer goede reputatie en de nodige 
deskundigheid, die diverse 
onderzoeksdomeinen vertegenwoordigen 
en in eigen naam optreden, verstrekt input 
en advies aan de Commissie over de 
globale wetenschappelijke strategie van de 
activiteiten ten aanzien van FEST's, de 
opstelling van het werkprogramma en de 
criteria voor de oproepen tot het indienen 
van voorstellen en de vaststelling van 
specifieke thema's voor proactieve 
maatregelen en vlaggenschipinitiatieven 
op het gebied van FEST's.
Alle FEST-projecten worden uitsluitend 
geëvalueerd aan de hand van strenge 
criteria van wetenschappelijk en 
technologisch topniveau en, in de pijlers 2 
en 3, van innovatiepotentieel (impact).

Or. en

Amendement 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermogensfaciliteit zal zich toespitsen 
op risicokapitaalfondsen voor 
aanloopinvesteringen die durfkapitaal en 
hybride kapitaal verstrekken (met inbegrip 
van mezzaninekapitaal) aan aparte 
particuliere ondernemingen. De faciliteit 
zal ook de mogelijkheid hebben om 
expansie- en groei-investeringen doen in 
samenhang met de vermogensfaciliteit 
voor groei in het kader van het programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb, om te zorgen 
voor een doorlopende ondersteuning bij het 
opstarten en de ontwikkeling van 
bedrijven.

De vermogensfaciliteit zal zich toespitsen 
op risicokapitaalfondsen voor 
investeringen die durfkapitaal en hybride 
kapitaal verstrekken (met inbegrip van 
mezzaninekapitaal) aan beginnende, aparte 
particuliere ondernemingen. De faciliteit 
zal ook de mogelijkheid hebben om 
expansie- en groei-investeringen te doen in 
samenhang met de vermogensfaciliteit 
voor groei in het kader van het programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb, om te zorgen 
voor een doorlopende ondersteuning bij het 
opstarten en de ontwikkeling van 
bedrijven.

Or. en

Motivering

Grote risicokapitaalfondsen investeren aanzienlijk in beginnende ondernemingen. De nadruk 
moet op de bedrijven en niet op de fondsen liggen. Dit vormt een aanvulling op COSME, dat 
risicokapitaalfondsen in staat stelt te investeren in uitbreidende en groeiende ondernemingen. 
Een enkel fonds kan volstaan om kapitaal te verstrekken aan zowel beginnende als 
uitbreidende en groeiende ondernemingen.

Amendement 1219
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermogensfaciliteit zal zich toespitsen 
op risicokapitaalfondsen voor 
aanloopinvesteringen die durfkapitaal en 
hybride kapitaal verstrekken (met inbegrip 
van mezzaninekapitaal) aan aparte 
particuliere ondernemingen. De faciliteit 
zal ook de mogelijkheid hebben om 
expansie- en groei-investeringen doen in 
samenhang met de vermogensfaciliteit 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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voor groei in het kader van het programma 
voor het concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb, om te zorgen 
voor een doorlopende ondersteuning bij het 
opstarten en de ontwikkeling van 
bedrijven.

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 1220
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kunnen ook financiële middelen voor 
de ondersteuning van het realiseren van 
bepaalde beleidsdoelstellingen worden
vastgelegd, voortbouwend op de positieve 
ervaringen van de geoormerkte gelden voor 
eco-innovatie in het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie.

Er worden ook financiële middelen voor de 
ondersteuning van het realiseren van 
bepaalde beleidsdoelstellingen vastgelegd, 
voortbouwend op de positieve ervaringen 
van de geoormerkte gelden voor eco-
innovatie in het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, met 
bijzondere aandacht voor doelstellingen 
die verband houden met de vastgestelde 
maatschappelijke uitdagingen. Zo is ten 
minste een derde van de begroting 
bestemd voor projecten rond 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie bij de eindgebruiker.

Or. en

Amendement 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels het opstartonderdeel, dat gericht is 
op de concept- en aanloopfasen van 
ondernemingen, kan geïnvesteerd worden 
in organisaties voor kennisuitwisseling, 
startkapitaalfondsen, grensoverschrijdende 
startkapitaalfondsen, 
medefinancieringsfaciliteiten van 'business 
angels', intellectuele eigendomsactiva, 
platforms voor de uitwisseling van en 
handel in intellectuele eigendomsrechten 
en risicokapitaalfondsen gericht op de 
eerste bedrijfsstadia.

Middels het opstartonderdeel, dat gericht is 
op de concept- en aanloopfasen van 
ondernemingen, kan geïnvesteerd worden 
in organisaties voor kennisuitwisseling, 
startkapitaalfondsen, grensoverschrijdende 
startkapitaal- en aanloopfondsen, 
medefinancieringsfaciliteiten van 'business 
angels', intellectuele eigendomsactiva, 
platforms voor de uitwisseling van en 
handel in intellectuele eigendomsrechten,
risicokapitaalfondsen gericht op de eerste 
bedrijfsstadia, en fondsen van 
opstartfondsen voor grensoverschrijdende 
activiteiten, eventueel gecombineerd met 
de vermogensfaciliteit voor groei van het 
programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb.

Or. fr

Motivering

Het amendement tracht de lijst met investeringsmogelijkheden uit hoofde van de 
vermogensfaciliteit te preciseren en aan te vullen, teneinde de grensoverschrijdende en 
multinationale financiering te verbeteren. Binnen de vermogensfaciliteit zou er niet alleen 
ruimte moeten zijn voor grensoverschrijdende startkapitaalfondsen, maar ook voor 
grensoverschrijdende aanloopfondsen. Beide categorieën kennen momenteel immers dezelfde 
problemen wat internationalisering betreft.

Amendement 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het groeionderdeel doet expansie en groei-
investeringen in samenhang met de 
vermogensfaciliteit voor groei in het kader 
van het programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 

Het groeionderdeel doet expansie en groei-
investeringen in samenhang met de 
vermogensfaciliteit voor groei in het kader 
van het programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
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en het mkb, met inbegrip van investeringen 
in 'fondsen-van-fondsen' die 
grensoverschrijdend werken en investeren 
in risicokapitaalfondsen die over het 
algemeen het thematische zwaartepunt op 
de ondersteuning van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie leggen.

en het mkb, met inbegrip van investeringen 
in publieke of particuliere 'fondsen-van-
fondsen' die grensoverschrijdend werken 
en investeren in risicokapitaalfondsen die 
over het algemeen het thematische 
zwaartepunt op de ondersteuning van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie leggen.

Or. en

Motivering

Net als bij COSME moet worden verduidelijkt dat de vermogensfaciliteit van Horizon 2020 
ook steun zal verstrekken aan particuliere 'fondsen-van-fondsen', die bijkomend privékapitaal 
naar de risicokapitaalfondsen kunnen lokken.

Amendement 1223
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het groeionderdeel doet expansie en groei-
investeringen in samenhang met de 
vermogensfaciliteit voor groei in het kader 
van het programma voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen 
en het mkb, met inbegrip van investeringen 
in 'fondsen-van-fondsen' die 
grensoverschrijdend werken en investeren 
in risicokapitaalfondsen die over het 
algemeen het thematische zwaartepunt op 
de ondersteuning van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie leggen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)
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Amendement 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de precaire situatie op de 
Europese markt van risicokapitaalfondsen 
en gezien de urgentie hiervan moet 
worden voorzien in de mogelijkheid om 
voor de start van de begrotingsperiode 
2014-2020 bij wijze van proefproject een 
fonds van risicokapitaalfondsen op te 
richten.

Or. fr

Motivering

Risicokapitaal vormt een cruciale financieringsbron voor duizenden innovatieve 
startersondernemingen en mkb-bedrijven in Europa die een sterk groeipotentieel hebben, 
maar moeilijk toegang krijgen tot financiering van banken omdat hun weliswaar 
veelbelovende ondernemingsmodel nog nooit is uitgetest. In dit verband zou de oprichting, als 
proefproject, van een fonds van risicokapitaalfondsen kunnen helpen om het hefboomeffect 
van de EU-begroting te maximaliseren, wat belangrijk is in de strijd tegen de crisis.

Amendement 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 2 – punt 2.3 – letter b – alinea 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermogensfaciliteit om eigen 
vermogen beschikbaar te stellen 
functioneert samen met de 
vermogensfaciliteit voor groei van het 
programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en het mkb als één enkel 
geïntegreerd financieringsinstrument  van 
de EU dat ondernemingen risicokapitaal 
verstrekt met het oog op innovatie en 
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groei, en dit van de conceptfase tot en met 
de groeifase. 

Or. fr

Motivering

In de praktijk moeten de twee faciliteiten voor de ondersteuning van risicokapitaal (de ene uit 
hoofde van Horizon 2020, de andere uit hoofde van COSME) één enkel geïntegreerd 
financieringsinstrument vormen. Alleen zo kunnen zij doeltreffend functioneren en inspelen op 
de behoeften van de markt.

Amendement 1226
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het stimuleren 
van groei door middel van hogere 
innovatieniveaus in het mkb waarbij de 
uiteenlopende innovatiebehoeften voor alle 
soorten innovatie in de gehele 
innovatiecyclus worden bestreken 
waardoor meer snelgroeiende, 
internationaal actieve mkb-bedrijven
worden gecreëerd.

De specifieke doelstelling is het stimuleren 
van duurzame economische ontwikkeling
door middel van hogere innovatieniveaus 
in het mkb waarbij de uiteenlopende 
innovatiebehoeften voor alle soorten mkb-
bedrijven in de gehele innovatiecyclus 
worden bestreken.

Or. en

Amendement 1227
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondanks hun belangrijke aandeel in de 
economie en werkgelegenheid en 

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

significante innovatiepotentieel hebben 
mkb-bedrijven allerlei problemen om 
innovatiever en concurrerender te werk te 
gaan, waaronder een gebrek aan 
financiële middelen en toegang tot 
financiering, een gebrek aan expertise op 
het gebied van innovatiebeheer, 
onvoldoende networking en 
samenwerking met externe actoren en 
onvoldoende gebruik van 
overheidsopdrachten om innovatie in het 
mkb te bevorderen. Hoewel Europa een 
vergelijkbaar aantal startersondernemingen 
telt als in de Verenigde Staten van 
Amerika, is het voor Europese mkb-
bedrijven veel moeilijker om tot grote 
bedrijven uit te groeien dan voor hun 
Amerikaanse tegenhangers. Door de 
geïnternationaliseerde bedrijfsomgeving 
met waardeketens die steeds nauwer met 
elkaar verbonden zijn, wordt de druk op 
het mkb nog verder vergroot. Mkb-
bedrijven moeten hun innovatiecapaciteit 
vergroten. Zij moeten sneller en in grotere 
mate nieuwe kennis en bedrijfsideeën 
genereren, integreren en op de markt 
brengen om succesvol te kunnen 
concurreren op de zich snel ontwikkelende 
mondiale markten. De uitdaging bestaat 
erin om meer innovatie in het mkb te 
stimuleren met het oog op het vergroten 
van hun concurrentievermogen en 
duurzaamheid.

Or. en

Amendement 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondanks hun belangrijke aandeel in de 
economie en werkgelegenheid en 

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

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

Or. en

Amendement 1229
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verenigbaarheid van beurzen als 
financieringsinstrument voor mobiele 
onderzoekers moet in het belang van de 
mobiliteit in Europa worden 
gewaarborgd. Voorts moeten ook 
belastingkwesties worden aangepakt en 
hebben Europese wetenschappers recht 
op sociale zekerheid.

Or. de
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Motivering

Beurzen spelen een essentiële rol voor de bevordering van internationale wetenschappelijke 
samenwerking. De mobiliteit van onderzoekers in Europa mag niet worden belemmerd door 
problemen op het gebied van verenigbaarheid, belastingen of sociale zekerheid.

Amendement 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven zijn een van de belangrijke 
motoren voor innovatie omdat zij in staat 
zijn nieuwe ideeën snel en efficiënt in 
succesvolle commerciële toepassingen om 
te zetten. Zij fungeren als een belangrijk 
kanaal voor kennisoverloopeffecten
waardoor onderzoeksresultaten ook 
daadwerkelijk op de markt geïntegreerd 
worden. In de afgelopen twintig jaar is 
gebleken dat hele sectoren vernieuwd en 
nieuwe industrieën gecreëerd zijn dankzij 
innovatieve mkb-bedrijven. Snelgroeiende 
ondernemingen zijn essentieel voor de 
ontwikkeling van opkomende industrieën 
en voor het versnellen van de structurele 
veranderingen die Europa nodig heeft om 
uit te groeien tot een op kennis gebaseerde,
koolstofarme economie met een duurzame 
groei en hoogwaardige banen.

Mkb-bedrijven zijn een van de belangrijke 
motoren voor innovatie omdat zij in staat 
zijn nieuwe ideeën snel en efficiënt in 
succesvolle commerciële toepassingen om 
te zetten. Zij fungeren als een belangrijk 
kanaal voor kennisoverloopeffecten 
waardoor onderzoeksresultaten ook 
daadwerkelijk op de markt geïntegreerd 
worden. In de afgelopen twintig jaar is 
gebleken dat hele sectoren vernieuwd en 
nieuwe industrieën gecreëerd zijn dankzij 
innovatieve mkb-bedrijven. Snelgroeiende 
ondernemingen zijn essentieel voor de
ontwikkeling van opkomende industrieën 
en voor het versnellen van de structurele 
veranderingen die Europa nodig heeft om 
uit te groeien tot een op kennis gebaseerde 
economie met een lage uitstoot, een 
duurzame groei en hoogwaardige banen.

Or. en

Amendement 1231
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven kunnen in alle sectoren van 
de economie worden aangetroffen. Zij 
vormen in Europa vergelijking met andere 
regio's in de wereld, zoals de Verenigde 
Staten van Amerika, een veel belangrijker 
onderdeel van de economie. Alle soorten 
mkb-bedrijven zijn tot innovatie in staat. 
Zij moeten echter wel gestimuleerd en
ondersteund worden om in onderzoek en 
innovatie te investeren. Als dat gebeurt, 
moeten zij in staat zijn profijt te trekken 
van het volledige innovatieve potentieel 
van de interne markt en de EER om nieuwe 
commerciële mogelijkheden in Europa en 
daarbuiten te creëren en om een bijdrage te 
leveren aan het vinden van oplossingen 
voor de belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen.

Mkb-bedrijven kunnen in alle sectoren van 
de economie worden aangetroffen. Zij 
vormen in Europa vergelijking met andere 
regio's in de wereld, zoals de Verenigde 
Staten van Amerika, een veel belangrijker 
onderdeel van de economie. Alle soorten 
mkb-bedrijven zijn tot innovatie in staat. 
Zij moeten echter wel ondersteund worden 
om in onderzoek en innovatie te investeren 
en om hun capaciteit voor 
innovatiebeheer te versterken. Als dat 
gebeurt, moeten zij in staat zijn profijt te 
trekken van het volledige innovatieve 
potentieel van de interne markt en de EER 
om nieuwe commerciële mogelijkheden in 
Europa en daarbuiten te creëren en om een 
bijdrage te leveren aan het vinden van 
oplossingen voor de belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Motivering

In veel mkb-bedrijven ontbreekt een strategische visie op innovatie. Ook hun vermogen om 
innovatieprojecten te beheren, laat vaak te wensen over. Het programma moet deze bedrijven 
dus helpen om hun capaciteit voor innovatiebeheer te versterken.

Amendement 1232
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door participatie in onderzoek en innovatie 
van de Unie worden de O&O- en 
technische capaciteiten van het mkb 
versterkt, worden hun mogelijkheden om 
nieuwe kennis te genereren, te integreren 
en toe te passen vergroot en de 
economische exploitatie van nieuwe 

Door participatie in onderzoek en innovatie 
van de Unie worden de O&O- en 
technische capaciteiten van het mkb 
versterkt, worden hun mogelijkheden om 
nieuwe kennis te genereren, te integreren 
en toe te passen vergroot en de 
economische exploitatie van nieuwe 
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oplossingen verbeterd, wordt een impuls 
gegeven aan de innovatie van producten, 
diensten en bedrijfsmodellen, wordt het 
uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten op de 
markt bevorderd en krijgen tot slot de 
kennisnetwerken van het mkb een 
internationaler karakter. Mkb-bedrijven die 
gekenmerkt worden door een goed 
innovatiebeheer waarbij zij vaak gebruik 
maken van externe expertise en 
vaardigheden, presteren beter dan andere 
mkb-bedrijven.

oplossingen verbeterd, wordt een impuls 
gegeven aan de innovatie van producten, 
diensten en bedrijfsmodellen, wordt het 
uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten op de 
markt bevorderd en krijgen tot slot de 
kennisnetwerken van het mkb een 
internationaler karakter. Mkb-bedrijven die
gekenmerkt worden door een goed 
innovatiebeheer waarbij zij vaak gebruik 
maken van externe expertise en 
vaardigheden, presteren beter dan andere 
mkb-bedrijven. Het mkb speelt tevens een 
sleutelrol als ontvanger en begunstigde 
van kennis- en technologieoverdracht, 
doordat het ervoor zorgt dat de innovatie 
die voortvloeit uit het onderzoek dat in 
universiteiten, publieke 
onderzoeksinstellingen en bepaalde mkb-
bedrijven wordt verricht, op de markt 
terechtkomt.

Or. en

Motivering

Mkb-bedrijven vormen voor elkaar een belangrijke en gegeerde bron van technologie en 
kennis. Mkb-bedrijven die aan onderzoek doen, zoals de door Eureka/Eurostars gesteunde 
ondernemingen, moeten dus worden beschouwd als een even waardevolle innovatiebron als 
publieke onderzoekinstellingen en universiteiten.

Amendement 1233
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De grensoverschrijdende samenwerking 
vormt een belangrijk element van de 
innovatiestrategie van het mkb om de 
problemen als gevolg van hun beperktere 
omvang op te lossen, bijvoorbeeld bij de 
toegang tot technologische en 
wetenschappelijke competenties en nieuwe 
markten. Die samenwerking levert een 

De grensoverschrijdende samenwerking 
vormt een belangrijk element van de 
innovatiestrategie van het mkb om de 
problemen als gevolg van hun beperktere 
omvang op te lossen, bijvoorbeeld bij de 
toegang tot technologische en 
wetenschappelijke competenties en nieuwe 
markten. Die samenwerking levert een 
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bijdrage aan het transformeren van ideeën 
in winst en bedrijfsgroei, hetgeen 
vervolgens weer tot een toename van de
particuliere investeringen in onderzoek en 
innovatie leidt.

bijdrage aan het transformeren van ideeën 
in winst en bedrijfsgroei, hetgeen 
vervolgens weer tot een toename van de 
particuliere investeringen in onderzoek en 
innovatie leidt. Opleiding voor en 
technologieoverdracht naar mkb-
bedrijven kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de versterking van 
hun concurrentie- en innovatievermogen.

Or. en

Amendement 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De grensoverschrijdende samenwerking 
vormt een belangrijk element van de 
innovatiestrategie van het mkb om de 
problemen als gevolg van hun beperktere 
omvang op te lossen, bijvoorbeeld bij de 
toegang tot technologische en 
wetenschappelijke competenties en nieuwe 
markten. Die samenwerking levert een 
bijdrage aan het transformeren van ideeën 
in winst en bedrijfsgroei, hetgeen 
vervolgens weer tot een toename van de 
particuliere investeringen in onderzoek en 
innovatie leidt.

De grensoverschrijdende samenwerking 
vormt een belangrijk element van de 
innovatiestrategie van het mkb om de 
problemen als gevolg van hun beperktere 
omvang op te lossen, bijvoorbeeld bij de 
toegang tot technologische en 
wetenschappelijke competenties en nieuwe 
markten. Die samenwerking levert een 
bijdrage aan het transformeren van ideeën 
in winst en bedrijfsgroei, hetgeen 
vervolgens weer tot een toename van de 
particuliere investeringen in onderzoek en 
innovatie leidt. Opleiding voor en 
technologieoverdracht naar mkb-
bedrijven leveren een belangrijke bijdrage 
aan de versterking van hun concurrentie-
en innovatievermogen.

Or. en

Amendement 1235
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Integratie van de ondersteuning van 
het mkb

(a) Ondersteuning van het mkb door 
middel van een mkb-instrument

Or. en

Amendement 1236
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van 
alle aspecten van Horizon 2020 
ondersteund te worden. Te dien einde zal 
er via een specifiek mkb-instrument
gefaseerde en naadloze steun worden 
vertrekt die de gehele innovatiecyclus 
bestrijkt. Het mkb-instrument is voor alle 
soorten innovatieve mkb-bedrijven bedoeld 
die een sterke ambitie aan de dag leggen 
wat hun ontwikkeling, groei en
internationalisering betreft. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Er wordt een specifiek mkb-instrument
opgericht dat gefaseerde steun en 
aanverwante diensten verstrekt. Dit 
instrument wordt gefinancierd met ten
minste 10% van de begroting van Horizon 
2020 en beheerd op basis van een centrale 
beheerstructuur, met een beperkte 
administratie en één enkel contactpunt.
Het mkb-instrument is voor alle soorten 
innovatieve mkb-bedrijven bedoeld die 
potentieel hebben en ambitie aan de dag 
leggen wat hun ontwikkeling, groei en/of 
internationalisering betreft. Er wordt steun 
verleend voor alle vormen van innovatie, 
met inbegrip van innovatie in de 
dienstverlening, niet-technologische 
innovatie en sociale innovatie. Doel is om 
het innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen. Er zullen specifieke 
diensten ter ondersteuning van innovatie 
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in de aan het mkb-instrument 
deelnemende bedrijven worden opgezet, 
op basis van bestaande structuren zoals 
het Enterprise Europe Network en andere 
dienstverleners uit de innovatiesector, en 
met aandacht voor mentorschaps- en 
begeleidingsregelingen.

Or. en

Amendement 1237
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en 
internationalisering betreft. Doel is om 
het innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden verstrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen om te 
ontwikkelen en te innoveren, met 
bijzondere aandacht voor 
startersondernemingen, spin-offs en snel 
groeiende mkb-bedrijven. De mkb-
bedrijven zullen dus de voornaamste 
doelgroep vormen, maar zullen worden 
aangemoedigd om samen te werken met 
onderzoeksinstellingen en andere 
bedrijven. Er wordt steun verleend voor 
alle vormen van innovatie, met inbegrip 
van innovatie in de dienstverlening, niet-
technologische innovatie en sociale 
innovatie. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle, maar ook vaak 
baanbrekende eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
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stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen. Het instrument zal 
worden gekenmerkt door een centrale 
beheerstructuur, een beperkte 
administratie en één enkel contactpunt. 
Er zal een specifieke structuur ter 
ondersteuning van innovatie in de aan dit 
instrument deelnemende mkb-bedrijven 
worden opgezet, op basis van bestaande 
structuren zoals het Enterprise Europe 
Network en andere dienstverleners uit de 
innovatiesector, en met aandacht voor 
mentorschaps- en begeleidingsregelingen, 
teneinde ervoor te zorgen dat deze 
bedrijven de onderzoeksresultaten ten 
volle benutten.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een specifiek mkb-instrument blijft vrij vaag. De tekst moet meer uitleg 
geven en duidelijk de nadruk leggen op onderzoek en ontwikkeling in plaats van op groei en 
internationalisering als zodanig. Het mkb moet het voortouw nemen, maar om tot optimale 
resultaten te komen, is het wenselijk dat er wordt samengewerkt met onderzoeksinstellingen 
en grote ondernemingen met het oog op kennisoverdracht.

Amendement 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde worden de 
voorwaarden voor het mkb om deel te 
nemen aan Horizon 2020 verbeterd. 
Voorts zal er via een specifiek mkb-
instrument gefaseerde en naadloze steun 
worden verstrekt die de gehele 
innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
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betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 
onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Er wordt steun verleend voor alle 
vormen van innovatie, met inbegrip van 
innovatie in de dienstverlening, niet-
technologische innovatie en sociale 
innovatie, aangezien elke activiteit een 
duidelijke Europese meerwaarde biedt. 
Doel is om het innovatiepotentieel van het 
mkb te ontwikkelen en te exploiteren door 
de financieringsbereidheid te vergroten in 
de zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Or. en

Amendement 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden verstrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument omvat modules voor een 
zichtbare financiering, wat een 
eenvoudige en snelle toegang mogelijk 
maakt, en is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Er wordt steun verleend voor alle 
vormen van innovatie, met inbegrip van 
innovatie in de dienstverlening, niet-
technologische innovatie en sociale 
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onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

innovatie. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen. Het mkb-instrument 
wordt ten uitvoer gelegd volgens een 
bottom-up-logica met open oproepen 
(zonder vooraf bepaalde thema's).

Or. en

Amendement 1240
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 
onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden verstrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Er wordt steun verleend voor alle 
vormen van innovatie, met inbegrip van
innovatie in de dienstverlening, niet-
technologische innovatie en sociale 
innovatie, aangezien de projecten een 
Europese dimensie hebben. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
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sector te bevorderen. Het instrument biedt 
een kwaliteitslabel voor succesvolle mkb-
bedrijven met het oog op hun kandidatuur 
voor overheidsopdrachten.

Or. en

Motivering

Transnationale partnerschappen zijn lang niet de enige manier om Europese meerwaarde tot 
stand te brengen. Het mkb-instrument moet voortbouwen op de ervaring van de 
markttoepassingsprojecten van het CIP, waarbij steun werd verleend aan individuele 
initiatieven met een duidelijke Europese meerwaarde.

Amendement 1241
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 
onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument, opgericht op 
basis van een centrale beheerstructuur,
gefaseerde en naadloze steun worden 
verstrekt die de gehele innovatiecyclus 
bestrijkt. Het mkb-instrument is voor alle 
soorten innovatieve mkb-bedrijven bedoeld 
die een sterke ambitie aan de dag leggen 
wat hun ontwikkeling, groei en 
internationalisering betreft. Er wordt steun 
verleend voor alle vormen van innovatie, 
met inbegrip van innovatie in de 
dienstverlening, niet-technologische 
innovatie en sociale innovatie. Doel is om 
het innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.
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Or. en

Amendement 1242
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 
onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden verstrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is bedoeld voor alle soorten van 
innovatie in mkb-bedrijven die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Er wordt steun verleend voor alle 
vormen van innovatie, met inbegrip van 
innovatie in de dienstverlening, niet-
technologische innovatie en sociale 
innovatie. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Or. en

Motivering

Een definitie geven van een "innovatief mkb-bedrijf" kan problematisch zijn.

Amendement 1243
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Doel is om het innovatiepotentieel 
van het mkb te ontwikkelen en te 
exploiteren door de financieringsbereidheid 
te vergroten in de zeer risicovolle eerste 
onderzoeks- en innovatiefasen, door 
innovaties te stimuleren en door de 
marktexploitatie van de 
onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-programma gefaseerde en 
naadloze steun worden verstrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. Er wordt steun verleend voor alle 
vormen van innovatie, met inbegrip van 
innovatie in de dienstverlening, niet-
technologische innovatie en sociale 
innovatie. Doel is om het 
innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

Or. en

Motivering

Increasing the participation of  SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Amendement 1244
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke mkb-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.
De financiering spitst zich onder meer toe 
op gezamenlijke onderzoeksprojecten en 
-steun. De leden van het Enterprise 
Europe Network zullen het mkb 
ondersteunen door via regionale en lokale 
diensten ook advies inzake de financiering 
van onderzoek en innovatie te verstrekken 
aan nabijgelegen ondernemingen.

Or. de

Amendement 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke mkb-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen. 
Het instrument zorgt voor de flexibiliteit 
die nodig is om mkb-bedrijven te laten 
deelnemen aan onderzoeksprojecten voor 
de duur van een project of voor een 
kortere periode. Het biedt mkb-bedrijven 
ook de kans zich toe te leggen op een 
nieuwe categorie projecten, met name 
kleine (micro-)projecten die zijn 
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afgesplitst van grote onderzoeksprojecten.

Or. en

Amendement 1246
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Het specifieke mkb-instrument houdt 
thematisch verband met de specifieke 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" en met elke 
van de specifieke doelstellingen uit hoofde 
van de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen".

Or. en

Amendement 1247
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

In het kader van alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en voor het leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën 
zal een beroep worden gedaan op dit 
specifieke mkb-instrument en zullen 
hieraan ook financiële middelen worden 
toegewezen, en wel een bedrag dat hoog 
genoeg is om ten minste 10 000 mkb-
bedrijven te ondersteunen bij de 
uitvoering van hun innovatieactiviteiten 
met een Europese dimensie.

Or. en



PE492.765v01-00 144/177 AM\907546NL.doc

NL

Motivering

Het verband tussen het mkb-instrument en maatschappelijke uitdagingen mag niet worden 
veronachtzaamd. Om het mkb-instrument te beheren op een manier die economische 
schaalvoordelen inhoudt, moet vooraf worden ingeschat hoeveel mkb-projecten er nodig zijn 
voor een doeltreffend gebruik van het instrument, en met name van de diensten voor 
mentorschap en begeleiding.

Amendement 1248
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Het specifieke mkb-instrument zal 
bottom-up-oproepen uitschrijven ten 
aanzien van alle specifieke doelstellingen 
voor de maatschappelijke uitdagingen en 
voor het leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën.

Or. en

Amendement 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke mkb-
instrument van toepassing, en 10% van de 
voor deze doelstellingen uitgetrokken 
financiële middelen zal aan het 
instrument worden toegewezen.
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Or. en

Amendement 1250
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke KMO-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke mkb-
programma van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Or. en

Motivering

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. In 
order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of the 
SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put these 
measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable structure 
responsible for implementation and able to account for the practical constraints existing in 
SMEs and in their cooperation with partners.

Amendement 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het specifieke mkb-instrument moet 
centraal worden beheerd om te zorgen 
voor een coherente toepassing van de 
regels, een grote bekendheid van het 
instrument en een centraal contactpunt, 
wat de deelname van mkb-bedrijven 
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bevordert. Het mkb-instrument moet 
bijdragen aan de specifieke doelstellingen 
"Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" en 
"Maatschappelijke uitdagingen".

Or. en

Amendement 1252
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-instrument kan ook dienen voor 
de precommerciële inkoop of inkoop van 
innovatieve oplossingen voor specifieke, 
gemeenschappelijke en van bovenaf 
vastgestelde behoeften van inkopende 
overheidsinstanties in de EU.

Or. en

Amendement 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-instrument moet centraal 
worden beheerd om te zorgen voor een 
coherente toepassing van de regels, een 
grote bekendheid van het instrument en 
een centraal contactpunt, wat de 
deelname van mkb-bedrijven bevordert.

Or. en
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Amendement 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het instrument zorgt voor de flexibiliteit 
die nodig is om mkb-bedrijven te laten 
deelnemen aan onderzoeksprojecten voor 
de duur van een project of voor een 
kortere periode. Het biedt mkb-bedrijven 
ook de kans zich toe te leggen op een 
nieuwe categorie projecten, met name 
kleine (micro-)projecten die zijn 
afgesplitst van grote onderzoeksprojecten 
of die van bij hun oprichting 
onafhankelijk zijn.

Or. en

Amendement 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-instrument is onderhevig aan 
een grondig tussentijdse evaluatie. Bij het 
niet-halen van de doelstellingen inzake de 
opname van middelen, worden de 
overblijvende middelen overgeheveld naar 
de pijlers "Industrieel leiderschap" en 
"Maatschappelijke uitdagingen".

Or. en

Amendement 1256
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Verbeteren van de innovatiecapaciteit 
van het mkb

(c) Integratie van de ondersteuning van 
het mkb en verbeteren van de 
innovatiecapaciteit van het mkb

Or. en

Amendement 1257
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten.

Mkb-bedrijven worden in alle aspecten 
van Horizon 2020 ondersteund. Het 
bevorderen van activiteiten ter uitvoering 
van specifieke mkb-maatregelen in het 
kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten. Dit omvat tevens het 
bevorderen van de betrokkenheid van 
mkb-bedrijven bij het beheer van het 
programma, met name bij het opstellen 
van onderzoeksagenda's en bij de 
tenuitvoerlegging van publiek-private 
partnerschappen.

Or. en

Amendement 1258
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen 
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten.

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen 
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten, onder meer door 
financiering te verstrekken aan Europese 
instellingen voor toegepast onderzoek, 
teneinde de kosten en risico's te dekken 
van de onderzoeksprojecten die zij 
uitvoeren in overleg met individuele mkb-
bedrijven, op grond van een verbintenis 
die aangeeft dat de resultaten van het 
onderzoek mogen worden 
geïndustrialiseerd.

Or. it

Amendement 1259
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen 
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten.

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen 
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten. Dit gebeurt door middel 
van innovatievouchers waarmee 
belanghebbenden een beroep kunnen 
doen op de diensten van een 
onderzoeksinstelling uit een andere 
lidstaat of een associatieland.

Or. en
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Motivering

De uitreiking van vouchers aan innoverende ondernemingen kan een nuttige tactiek zijn om 
de groei van het mkb kracht bij te zetten.

Amendement 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen 
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten.

Het bevorderen van activiteiten ter 
uitvoering van specifieke mkb-maatregelen 
in het kader van Horizon 2020 dan wel van 
activiteiten die een aanvulling hierop 
vormen, zullen ondersteund worden om 
met name de innovatiecapaciteit van het 
mkb te vergroten. In dit verband moet een 
nauwe samenwerking met het uit hoofde 
van COSME gefinancierde Enterprise 
Europe Network worden overwogen.

Or. en

Amendement 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het ondersteunen van marktgerichte 
innovaties om de kadervoorwaarden voor 
innovaties te verbeteren teneinde met name 
de specifieke barrières te elimineren die de 
groei van innovatieve mkb-bedrijven 
belemmeren. Zo worden voor de 
beoordeling van de ecotoxiciteit van 
stoffen bepaalde regelgevingsmethoden 
gehanteerd die het in de handel brengen 
van bereidingen op basis van complexe 
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natuurlijke stoffen kunnen belemmeren. 
Er moet een nieuwe methodologie worden 
ontwikkeld om de milieueffecten van 
complexe natuurlijke stoffen op een 
doeltreffendere manier te kunnen 
beoordelen. 

Or. fr

Motivering

Bepaalde methoden die worden gebruikt voor de beoordeling van ecotoxiciteit zijn niet 
geschikt om de eigenschappen van complexe natuurlijke stoffen te evalueren. Dat geldt in het 
bijzonder voor de in het kader van REACH vereiste proeven inzake biologische 
afbreekbaarheid. De milieueffecten van dergelijke stoffen kunnen met de bestaande methoden 
niet naar behoren worden gemeten, wat het in de handel brengen kan belemmeren. Dat 
ondermijnt het concurrentievermogen en de groei van het mkb, met name in de sector van de 
etherische oliën.

Amendement 1262
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het ondersteunen van marktgerichte 
innovaties om de kadervoorwaarden voor 
innovaties te verbeteren teneinde met name 
de specifieke barrières te elimineren die de 
groei van innovatieve mkb-bedrijven 
belemmeren, en het invoeren van een 
innovatieclausule die het mogelijk maakt 
om mkb-bedrijven die innovatieve 
producten aanbieden te selecteren.

Or. fr

Amendement 1263
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het ondersteunen van marktgerichte 
innovaties om de kadervoorwaarden voor 
innovaties te verbeteren teneinde met name 
de specifieke barrières te elimineren die 
innovatie in het mkb belemmeren.

Or. en

Motivering

Een definitie geven van een "innovatief mkb-bedrijf" kan problematisch zijn.

Amendement 1264
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bevorderen van innovatieve openbare 
aanbestedingsprocedures die voorrang 
verlenen aan ondernemingen die inzetten 
op technologieoverdracht. 

Or. fr

Amendement 1265
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 3 – punt 3.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Ondersteunen van de overdracht 
van kennis en technologie tussen publieke 
onderzoeksinstellingen en de markt 
Ondersteunen van overdrachtsprocessen 
tussen publieke onderzoeksinstellingen en 
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innoverende mkb-bedrijven, teneinde op 
een doeltreffende manier te waarborgen 
dat de onderzoeksresultaten en de 
uitvindingen die gegenereerd worden in 
universiteiten, onderzoekscentra en 
bepaalde mkb-bedrijven, op de markt 
terechtkomen. Deze spin-inprojecten 
zullen tot doel hebben ongeveer 2000 
Europese mkb-bedrijven per jaar te 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

Spin-inprojecten worden over het hoofd gezien in de begroting voor de doelstelling "Innovatie 
in het mkb". Teneinde op lokaal niveau (of in de kleine lidstaten) een intermediair te kunnen 
vinden, moet ieder project ten minste 2000 mkb-bedrijven ondersteunen.

Amendement 1266
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is de gezondheid 
en het welbevinden van iedereen, 
gedurende het hele leven, te verbeteren.

De specifieke doelstelling is de gezondheid 
en het welbevinden van iedereen, 
gedurende het hele leven, te verbeteren, 
alsook de sociaaleconomische en 
gendergerelateerde ongelijkheden op het 
gebied van gezondheid en welbevinden 
weg te werken.

Or. en

Amendement 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Maatschappelijke aspecten zullen in de nabije toekomst belangrijker worden.

Amendement 1268
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1269
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van onderzoek kunnen 
geavanceerde therapieën en celtherapieën 
op punt worden gesteld, met bijzondere 
aandacht voor de behandeling van 
chronische en degeneratieve ziekten.

Or. en

Amendement 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van onderzoek kunnen 
geavanceerde therapieën en celtherapieën 
op punt worden gesteld, met bijzondere 
aandacht voor de behandeling van 
chronische en degeneratieve ziekten.

Or. en

Amendement 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

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 

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 
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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.

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. Een doelmatige beheersing 
houdt in dat er rekening wordt gehouden 
met het feit dat een omgeving die niet 
toegankelijk is voor gehandicapte mensen 
bijkomende kosten veroorzaakt.

Or. fr

Amendement 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – paragraaf 3

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 maatschappelijke en financiële kosten 
van sociale en gezondheidszorgstelsels in 
de Unie 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 zal in diezelfde periode van 22 naar 
61 miljoen gaan. De stijgende kosten 
houden ook verband met discriminatie op 
grond van handicap en met het bestaan 
van fysieke en sociale drempels voor 
mensen met een handicap. 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 
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leven op peil blijft. In dat kader moeten we 
zorgen voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps.

Or. en

Amendement 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

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, onder 
andere, de burgers beter moeten 
informeren en hen aanmoedigen om 
verantwoordelijk om te springen met hun 
gezondheid, teneinde ervoor te zorgen dat 
de gezondheid en het welzijn van iedereen 
gedurende het hele leven op peil blijft. In 
dat kader moeten we zorgen voor een 
doelmatige preventie, behandeling en 
beheersing van ziekte en handicaps.

Or. fr

Motivering

Teneinde de toekomst veilig te stellen van de Europese stelsels voor gezondheidszorg en 
sociale zekerheid, die momenteel onder druk staan, zullen de overheden bepaalde keuzes en 
beleidslijnen moeten uitstippelen, onder meer om de burgers verantwoordelijkheidsgevoel bij 
te brengen wat betreft risicogedrag dat kan leiden tot vermijdbare ziekten.
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Amendement 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

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. De ontwikkeling dat mensen 
steeds ouder worden, heeft gunstige 
sociale en economische effecten en biedt 
kansen voor de maatschappij. 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.

Or. en

Amendement 1277
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de EU stijgen: 

De ongelijkheid op het gebied van 
gezondheid en welzijn neemt toe, en ook 
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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. Om de gelijke toegang tot 
gezondheid en welzijn te waarborgen, de 
impact van gendergerelateerde en 
sociaaleconomische factoren te beperken 
en de genoemde kosten terug te dringen of 
binnen de perken te houden, zullen we er, 
onder andere, zo veel mogelijk voor 
moeten zorgen dat de gezondheid en het 
welzijn van iedereen gedurende het hele 
leven op peil blijft. In dat kader moeten we 
zorgen voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps.

Or. en

Amendement 1278
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee. Om doeltreffende 
preventiestrategieën te kunnen opstellen 
voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
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moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er worden 
gestreefd naar een betere vroegtijdige 
diagnosticering en meer 
behandelingsmogelijkheden.

Or. it

Amendement 1279
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1280
Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 

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

gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee.

Or. en

Amendement 1281
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1282
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 

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

overgewicht en obesitas en diverse 
functionele beperkingen zijn belangrijke 
oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen en voortijdig 
overlijden en brengen aanzienlijke sociale 
en economische kosten met zich mee.

Or. fr

Amendement 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

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, 
neurodegeneratieve aandoeningen,
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee.

Or. en

Amendement 1284
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 

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

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

Or. de

Amendement 1285
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Dit cijfer zal sterk blijven 
stijgen, grotendeels als gevolg van de 
vergrijzing van de Europese bevolking en 
de daarmee gepaard gaande toename van 
het aantal neurodegeneratieve 
aandoeningen. Milieufactoren, levensstijl 
en sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere, 
bijvoorbeeld neurodegeneratieve 
aandoeningen, moet er niettemin 
aanzienlijk méér onderzoek gebeuren 
naar de oorzaken van deze aandoeningen 
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en moet er worden gestreefd naar een 
betere vroegtijdige diagnosticering en 
meer behandelingsmogelijkheden, 
waaronder geavanceerde therapieën op 
maat van de patiënt.

Or. en

Amendement 1286
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 
192 miljard euro. Kanker is
verantwoordelijk voor een kwart van alle 
sterfgevallen en is doodsoorzaak nummer 
één onder mensen tussen de 45 en 64 jaar, 
terwijl meer dan 27 miljoen mensen in de 
Unie aan diabetes lijden en de totale kosten 
van hersenaandoeningen (waaronder 
begrepen, maar niet beperkt tot, 
aandoeningen die van invloed zijn op de 
geestelijke gezondheid) naar schatting 
800 miljard euro bedragen. Dit cijfer zal 
sterk blijven stijgen, grotendeels als 
gevolg van de vergrijzing van de Europese 
bevolking en de daarmee gepaard gaande 
toename van het aantal 
neurodegeneratieve aandoeningen zoals 
de ziekten van Parkinson en Alzheimer.
Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
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onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er worden 
gestreefd naar een betere vroegtijdige 
diagnosticering en meer 
behandelingsmogelijkheden.

Or. it

Amendement 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Dit cijfer zal 
sterk blijven stijgen, grotendeels als 
gevolg van de vergrijzing van de Europese 
bevolking en de daarmee gepaard gaande 
toename van het aantal 
neurodegeneratieve aandoeningen zoals 
de ziekten van Parkinson en Alzheimer. 
Om doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
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deze aandoeningen en moet er worden 
gestreefd naar een betere vroegtijdige 
diagnosticering en meer 
behandelingsmogelijkheden. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
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kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er worden 
gestreefd naar een betere vroegtijdige 
diagnosticering en meer 
behandelingsmogelijkheden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1289
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Om 
doeltreffende preventiestrategieën te 
kunnen opstellen voor andere – met name 
neurodegeneratieve – aandoeningen, 
moet er niettemin aanzienlijk méér 
onderzoek gebeuren naar de oorzaken van 
deze aandoeningen en moet er worden 
gestreefd naar een betere vroegtijdige 
diagnosticering en meer 
behandelingsmogelijkheden. 

Or. en

Motivering

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

Amendement 1290
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

stijgen, grotendeels als gevolg van de 
vergrijzing van de Europese bevolking en 
de toename van het aantal 
neurodegeneratieve aandoeningen zoals 
de ziekten van Parkinson en Alzheimer.
Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband.

Or. it

Amendement 1291
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1292
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 1294
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kinderziekten, waaronder ziekten die 
verband houden met vroeggeboorte, 
alsook vroeggeboorten zelf vormen een 
grote uitdaging voor de maatschappij. 
Voor de Europese Unie is de gezondheid 
van kinderen een kernprioriteit. Net zoals 
voor zeldzame ziekten zijn 
gemeenschappelijke Europese 
inspanningen op dit gebied een 
noodzakelijke voorwaarde om tot effectief 
onderzoek en doeltreffende 
behandelingen te komen.

Or. de

Motivering

Eén op de tien baby's in Europa wordt te vroeg geboren. De gevolgen van vroeggeboorte 
vormen intussen de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen, terwijl het niveau van de 
zorg voor pasgeborenen in de meeste Europese landen wel bevredigend is. In Duitsland 
alleen al lopen de kosten van de zorg voor prematuurtjes op tot bijna 500 miljoen euro per 
jaar. Er is dan ook dringend behoefte aan Europees onderzoek op dit gebied.
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Amendement 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kinderziekten, waaronder ziekten die 
verband houden met vroeggeboorte.
Voor de Europese Unie is de gezondheid 
van kinderen een kernprioriteit. Net zoals 
voor zeldzame ziekten zijn 
gemeenschappelijke Europese 
inspanningen op dit gebied een 
noodzakelijke voorwaarde om tot effectief 
onderzoek en doeltreffende 
behandelingen te komen.

Or. en

Amendement 1296
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

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 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. Dat kan 
alleen als er steun wordt verleend voor 
onderzoek naar methoden die een 
aanvulling op of een alternatief voor 
behandelingen met antibiotica vormen, 
bijvoorbeeld bacteriofaagtherapie of 
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geneesmiddelen op basis van 
bacteriofagen.

Or. fr

Amendement 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

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.

Infectious diseases (e.g. 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. Ook moeten we ons 
voorbereiden op opkomende epidemieën 
en de bedreiging door een toenemende 
resistentie tegen antibiotica.

Or. en

Amendement 1298
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

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 

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 
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resistentie tegen antibiotica. resistentie tegen antibiotica. Voorts geven 
watergerelateerde aandoeningen steeds 
meer aanleiding tot ongerustheid.

Or. en

Amendement 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

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 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 weer opduikende besmettelijke ziekten, 
alsook op de bedreiging door een 
toenemende resistentie tegen antibiotica.

Or. en

Amendement 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ondertussen worden geneesmiddelen- en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief doordat vaak niet wordt 
getest welk effect ze hebben op de 
leeftijdsgroep die er het meest gebruik van 
maakt, met name ouderen. Hardnekkige 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid moeten worden aangepakt en 
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de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels en veilige 
behandelingen moet voor alle Europeanen, 
ongeacht hun leeftijd of achtergrond,
gewaarborgd zijn.

Or. en

Motivering

Ouderen staan in voor de consumptie van ruim 30 procent van de voorgeschreven 
geneesmiddelen en ruim 40 procent van de receptvrije geneesmiddelen. Dat maakt hen tot de 
grootste gebruikers van farmaceutische producten, en dus moet ervoor worden gezorgd dat 
het effect van medicijnen op deze leeftijdsgroep getest wordt.

Amendement 1301
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De EU moet de paradigmaverschuiving in de biomedische wetenschappen van dierproeven 
naar moderne, 21ste-eeuwse testmethoden ondersteunen. De vooruitgang in de moleculaire 
biologie, de biotechnologie en andere domeinen effent het pad voor belangrijke verbeteringen 
met betrekking tot de manier waarop wetenschappers geneesmiddelen en vaccins kunnen 
beoordelen. Dankzij deze vorderingen kunnen tests sneller, goedkoper en op een 



AM\907546NL.doc 177/177 PE492.765v01-00

NL

rechtstreeksere manier relevant voor mensen worden.

Amendement 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook andere factoren zoals welvaart, 
inclusie, engagement, sociaal kapitaal en 
werk beïnvloeden de gezondheid en het 
welzijn. Er is dus een holistische 
benadering nodig.

Or. en


