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Amendement 1303
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1304
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1305
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Ziekten, en dan vooral infectieziekten, worden niet tegengehouden door de grenzen van de 
lidstaten. De verspreiding van deze ziekten een halt toeroepen komt, volgens de doelstellingen 
van de Unie, neer op een bijdrage tot de verwezenlijking van de millenniumontwikkelingsdoelen.
"Europa positioneren als leider in de mondiale markt" is vanzelfsprekend een essentiële 
component van het externe beleid van de Unie, maar de Unie moet zich ook houden aan 
internationale verbintenissen, vandaar deze herinnering aan de millenniumontwikkelingsdoelen. 

Amendement 1306
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1307
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1308
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare en effectieve 
producten, strategieën, interventies en 
diensten. Voorts vereist de hardnekkigheid 
van deze uitdagingen in heel Europa en in 
veel gevallen wereldwijd een respons die 
wordt getypeerd door langdurige en 
gecoördineerde steun voor samenwerking 
tussen excellente, multidisciplinaire en 
multisectorale teams. Bij de aanpak van 
deze uitdagingen hangt het succes op het 
vlak van innovatie af van het juiste 
evenwicht tussen het onderzoek 
stroomopwaarts en de steun die aan de 
toepassingen wordt verleend. 
Onderzoeksprojecten in 
samenwerkingsverband vormen een 
aanvulling op het verkennend onderzoek 
dat in het kader van de eerste pijler wordt 
gefinancierd. Onderzoeksprojecten in 
samenwerkingsverband stroomopwaarts 
zijn een strategisch instrument dat op voet 
van gelijkheid met het klinisch onderzoek 
moet worden gefinancierd om het 
concurrentievermogen van Europa in de 
gezondheidssector te verbeteren.

Or. fr

Amendement 1309
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1310
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

samenwerking tussen excellente, 
multidisciplinaire en multisectorale teams.
Deze uitdaging moet ook vanuit het 
perspectief van de sociale en economische 
wetenschappen en de menswetenschappen 
worden aangepakt.

Or. en

Amendement 1311
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Voor deze en andere uitdagingen geldt dat 
succes wat betreft innovatie afhankelijk is 
van een juiste balans tussen 
stroomopwaarts onderzoek en steun voor 
toepassingen. Samenwerking op 
onderzoeksgebied vult het verkennend 
onderzoek aan, dat in de eerste pijler 
wordt gefinancierd. Stroomopwaartse 
samenwerking op onderzoeksgebied is een 
strategisch hulpmiddel dat in dezelfde 
mate gefinancierd moet worden als 



AM\907849NL.doc 9/177 PE492.789v01-00

NL

klinisch onderzoek, ten einde Europa 
meer concurrerend te maken in de 
gezondheidsindustrie.

Or. en

Amendement 1312
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Opdat onderzoek een zo groot mogelijk maatschappelijk voordeel zou opleveren, moet het niet 
alleen tot innovatieve en effectieve oplossingen leiden maar moeten de resultaten ervan ook 
toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Amendement 1313
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1314
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1315
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Opdat onderzoek een zo groot mogelijk maatschappelijk voordeel zou opleveren, moeten de 
resultaten ervan toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Amendement 1316
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 

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

levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare, effectieve en 
toegankelijke producten, strategieën, 
interventies en diensten. Voorts vereist de 
relevantie van deze uitdagingen in heel
Europa en in veel gevallen wereldwijd een 
respons die wordt getypeerd door 
langdurige en gecoördineerde steun voor 
samenwerking tussen excellente, 
multidisciplinaire en multisectorale teams.

Or. en

Motivering

Opdat onderzoek een zo groot mogelijk maatschappelijk voordeel zou opleveren, moet het niet 
alleen tot innovatieve en effectieve oplossingen leiden maar moeten de resultaten ervan ook 
toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Amendement 1317
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1318
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het gebrek aan bewijs ten aanzien van de effecten van geneesmiddelen op ouderen creëert een 
ruim en toenemend verschil tussen de resultaten van klinische proeven en de klinische praktijk. 
Deze situatie kan met het oog op het toenemende aantal oudere patiënten niet worden 
gerechtvaardigd; er zijn praktische implicaties, aangezien het huidige gebrek aan bewijs 
problemen voor artsen meebrengen. Dit vormt een aanzienlijke belemmering voor de 
doelstelling van de EU op het gebied van gezond en actief ouder worden en het vergroten van de 
levensduurverwachting. Door de EU gefinancierd onderzoek kan de ontwikkeling van specifieke 
klinische proeven steunen, d.w.z. door met aangepast ontwerp gericht te zijn op het aantonen 
van de doeltreffendheid, effectiviteit en veiligheid van geneesmiddelen voor ouderen.



PE492.789v01-00 14/177 AM\907849NL.doc

NL

Amendement 1319
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing. Het 
bevorderen van de gezondheid en het 
voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de 
gezondheidsdeterminanten, van effectieve 
preventie-instrumenten, zoals vaccins, van 
effectieve gezondheids- en ziektebewaking 
en paraatheid, en van effectieve 
controleprogramma's. Het kuurwezen, zo 
specifiek voor Europa, moet zowel in het 
kader van preventie als in dat van zorg en 
welzijn op passende wijze worden 
onderzocht.

Or. fr

Amendement 1320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing. Het 
bevorderen van de gezondheid, welzijn en 
het voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de 
biologische en sociale 
gezondheidsdeterminanten, van effectieve 
preventieve instrumenten (zoals vaccins en 
beleidsinterventies gericht op sociale 
determinanten en risicogroepen), van 
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effectieve screeningsprogramma's. effectieve gezondheidsbevordering,
gezondheids-en ziektebewaking en 
paraatheid, en van effectieve 
screeningsprogramma's.

Or. en

Amendement 1321
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1322
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effectief bevorderen van de 
gezondheid op basis van duidelijk 
feitenmateriaal leidt tot ziektepreventie, 
meer welzijn en kostenbesparing. Het 
bevorderen van de gezondheid en het 
voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de 
gezondheidsdeterminanten, van effectieve 

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

sociaal-economische status en geslacht, 
van effectieve preventieve instrumenten, 
zoals vaccins, van effectieve gezondheids-
en ziektebewaking en paraatheid, en van 
effectieve screeningsprogramma's.

Or. en

Amendement 1323
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast heeft een brede waaier van 
problemen op het gebied van 
gezondheidsbevordering betrekking op de 
werking van nationale en mondiale 
gezondheidszorgsystemen en instellingen, 
d.w.z. de sociale, ethische, culturele en 
communicatieve processen die zijn 
betrokken bij de interactie tussen 
verschillende groepen 
beroepsbeoefenaren, politici, patiënten en 
hun familieleden. Het onderzoek naar en 
begrip van dergelijke problemen vergt 
sociaal-wetenschappelijke, culturele en 
communicatieve deskundigheid.

Or. en

Amendement 1324
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

handicaps en de bestaande 
belemmeringen in de sociale omgeving,
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.

Or. fr

Amendement 1325
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook door de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welzijn ten grondslag 
liggen. Effectieve gegevensuitwisseling en 
de koppeling van deze gegevens aan 
grootschalige cohortstudies zijn ook van 
cruciaal belang evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, die zich zouden moeten richten 
op alle leeftijdsgroepen om te waarborgen 
dat geneesmiddelen op hun gebruik 
worden afgestemd.

Or. en

Motivering

Aangezien ouderen de grootste gebruiksgroep van farmaceutische producten vormen, moeten 
inspanningen worden geleverd om te waarborgen dat de werking van door hen ingenomen 
geneesmiddelen in deze leeftijdsgroep wordt getest. Dit is eveneens in overeenstemming met de 
in de EU bestaande nadruk op patiëntveiligheid.



PE492.789v01-00 18/177 AM\907849NL.doc

NL

Amendement 1326
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 1327
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een toenemende ziekte- en 
invaliditeitslast in de context van een 
vergrijzende bevolking zet de 
gezondheidszorg en de zorgsector nog 
verder onder druk. Als we een effectieve 
(gezondheids)zorg voor alle leeftijden 
willen behouden, zullen inspanningen 
moeten worden gedaan om de 
besluitvorming op het gebied van preventie 
en behandeling te verbeteren, om beste 
praktijken in de gezondheidszorg en de 
zorgsector aan te wijzen en de verspreiding 
ervan te steunen en om geïntegreerde zorg 
en de brede toepassing van technologische, 
organisatorische en maatschappelijke 

Het is een maatschappelijke uitdaging om 
voor een gelijke toegang tot 
gezondheidszorg en welzijn te zorgen 
alsook het belang van sociaal-
economische status en geslacht weg te 
nemen, terwijl wordt voldaan aan eisen 
inzake de gezondheidszorg en de 
zorgsector als gevolg van de 
demografische verschuiving. Als we een 
effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
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innovaties te steunen die met name 
ouderen maar ook gehandicapte mensen in 
staat stellen om actief te blijven en hun 
zelfstandigheid te behouden. Dit zal 
bijdragen aan het vergroten en verlengen 
van hun fysieke, sociale en geestelijke 
welzijn.

de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen maar ook gehandicapte 
mensen in staat stellen om actief te blijven 
en hun zelfstandigheid te behouden. Dit zal 
bijdragen aan het vergroten en verlengen 
van hun fysieke, sociale en geestelijke 
welzijn.

Or. en

Amendement 1328
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1329
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1330
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

willen behouden, zullen inspanningen 
moeten worden gedaan om de 
besluitvorming op het gebied van preventie 
en behandeling te verbeteren, om beste 
praktijken in de gezondheidszorg en de 
zorgsector aan te wijzen en de verspreiding 
ervan te steunen en om geïntegreerde zorg 
en de brede toepassing van technologische, 
organisatorische en maatschappelijke 
innovaties te steunen die met name 
ouderen maar ook gehandicapte mensen in 
staat stellen om actief te blijven en hun 
zelfstandigheid te behouden. Dit zal 
bijdragen aan het vergroten en verlengen 
van hun fysieke, sociale en geestelijke 
welzijn.

Or. en

Amendement 1331
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 1332
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1333
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 
van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen, personen met 
chronische ziekten maar ook gehandicapte 
mensen in staat stellen om actief te blijven 
en hun zelfstandigheid te behouden. Dit zal 
bijdragen aan het vergroten en verlengen 
van hun fysieke, sociale en geestelijke 
welzijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1334
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een toenemende ziekte- en invaliditeitslast 
in de context van een vergrijzende 
bevolking zet de gezondheidszorg en de 
zorgsector nog verder onder druk. Als we 
een effectieve (gezondheids)zorg voor alle 
leeftijden willen behouden, zullen 
inspanningen moeten worden gedaan om 
de besluitvorming op het gebied van 
preventie en behandeling te verbeteren, om 
beste praktijken in de gezondheidszorg en 
de zorgsector aan te wijzen en de 
verspreiding ervan te steunen en om 
geïntegreerde zorg en de brede toepassing 

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

van technologische, organisatorische en 
maatschappelijke innovaties te steunen die 
met name ouderen, personen met 
chronische ziekten maar ook gehandicapte 
mensen in staat stellen om actief te blijven 
en hun zelfstandigheid te behouden. Dit zal 
bijdragen aan het vergroten en verlengen 
van hun fysieke, sociale en geestelijke 
welzijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1335
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1336
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 1337
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 

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

innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken. 
Wat bijvoorbeeld het onderzoek naar het 
probleem van allergische huidreacties 
betreft, is diagnose via plakproeven 
(patch-testing) momenteel het enige 
middel dat dermatologen ter beschikking 
hebben om patiënten te onderzoeken op 
allergieën van het type VI. Nieuwe, 
betrouwbaardere methoden zijn nodig om 
te beoordelen of een patiënt allergisch is 
voor een stof en om na te gaan welke 
blootstelling aan een stof een negatief 
effect heeft op de huid.

Or. fr

Motivering

Een diagnose aan de hand van een plakproef vormt de eerste aanwijzing dat een populatie is 
blootgesteld aan een bepaalde stof die een allergische huidreactie veroorzaakt. Plakproeven 
kunnen echter niet aantonen welke mate van blootstelling deze allergie induceert. Gezien de 
toename van huidallergieën is het van essentieel belang om te kunnen beschikken over efficiënte 
en betrouwbare diagnosemiddelen. De plakproeven zelf kunnen een allergie induceren bij een 
patiënt die daar anders geen last van zou hebben gehad.

Amendement 1338
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken.
Daarnaast zal bijzondere aandacht 
worden besteed aan de betrokkenheid van 
alle belanghebbende partijen, inclusief 
patiënten en patiëntenorganisaties, bij de 
gezondheidszorg, ten einde een 
onderzoeks- en innovatieagenda te 
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ontwikkelen waar de burgers actief bij 
zijn betrokken en waarin hun behoeften 
en verwachtingen worden weerspiegeld.

Or. it

Amendement 1339
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Al deze activiteiten zullen op zodanige 
wijze worden ondernomen dat ze 
gedurende de gehele onderzoeks- en 
innovatiecyclus steun bieden en het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuwe afzetmogelijkheden versterken.
Daarnaast zal aandacht worden besteed 
aan de betrokkenheid van alle 
belanghebbende partijen, inclusief 
patiënten en patiëntenorganisaties, ten
einde een onderzoeks- en 
innovatieprogramma te ontwikkelen waar 
de burgers actief bij zijn betrokken en 
waarin hun behoeften en verwachtingen 
worden weerspiegeld.

Or. it

Amendement 1340
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1341
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1342
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1343
Seán Kelly

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1344
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1345
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
het waarborgen van langdurige 
onderzoeksprogramma's om voor een 
volledige innovatiecyclus te zorgen,
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering, de ontwikkeling van 
effectieve screeningsprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten, betere bewaking en 
paraatheid, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins, het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvorming en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, coördinatie met het oog 
op het delen van expertise en kennis 
tussen de verschillende klinische 
disciplines gezien de onderlinge 
verbondenheid van ziekten en toenemende 
comorbiditeit en teneinde kennis en 
hulpbronnen met elkaar te delen en 
kosten te besparen, en optimalisering van 
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de efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen. In voorkomend geval wordt 
bij deze activiteiten ook rekening 
gehouden met verschillen tussen 
geslachts- en genetische groepen.

Or. en

Amendement 1346
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder sociale factoren en milieu- en 
klimaatgerelateerde factoren), verbetering 
van de gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostiek, de ontwikkeling van effectieve 
controleprogramma's en een betere 
beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, inzicht in de 
ongelijkheden wat het type, het adequate 
karakter en de kwaliteit betreft van de 
gezondheidszorg en de behandeling die ter 
beschikking staan van personen met een 
handicap, inclusief de gevolgen ervan 
(bijvoorbeeld verlies van 
onafhankelijkheid); beoordeling van het 
beleid en de maatregelen ter bevordering 
van de betrokkenheid van de gebruikers 
bij het vaststellen van zorgstelsels, actief 
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van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

ouder worden, zelfstandig en ondersteund 
wonen voor ouderen en mensen met een 
handicap, met name degenen die een 
intensievere begeleiding nodig hebben; 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal zoals studies over 
Europese gezondheidszorgstelsels en de 
beoordeling van hun efficiëntie bij het 
inspelen op de behoeften van mensen met 
een handicap, met name om werk te 
vinden en te behouden, en op basis van de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen, inclusief onderzoeken van 
de Europese verzorgingsstelsels en de 
effectiviteit ervan met betrekking tot het 
voorzien in de diverse behoeften van 
personen met een handicap, inclusief 
participatie en het behoud van werk.

Or. fr

Amendement 1347
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

paraatheid, de ontwikkeling van betere 
preventieve en therapeutische vaccins, de 
ontwikkeling van nieuwe 
biofarmaceutische middelen, 
behandelingen op basis van cellen en 
nieuwe productiemethoden, het gebruik 
van in-silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik en 
ordening van gezondheidsgegevens, 
toepassing van efficiënte e-
gezondheidssystemen, actief ouder 
worden, zelfstandig en ondersteund wonen, 
de behoeften van patiënten ten aanzien 
van innovatieve orthopedische 
instrumenten, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg, verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvorming en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen, en 
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels en 
vermindering van ongelijkheden door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen.

Or. en

Amendement 1348
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering, de ontwikkeling van 

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

sociaaleconomische omgevingen, de 
ontwikkeling van effectieve 
controleprogramma's en een betere 
beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking van 
infectieziekten, zowel in de Unie als in de 
buur- en ontwikkelingslanden en betere 
paraatheid in de strijd tegen epidemieën en 
nieuwe ziekten, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. fr

Amendement 1349
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 

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

diagnostiek in de verschillende 
sociaaleconomische omgevingen, de 
ontwikkeling van effectieve 
controleprogramma's en een betere 
beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking van 
infectieziekten, zowel in de Unie als in de 
buur- en ontwikkelingslanden en betere 
paraatheid in de strijd tegen epidemieën en 
nieuwe ziekten, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. fr

Amendement 1350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde 
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in ziekten en betere 

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

diagnostiek in de verschillende 
sociaaleconomische omgevingen, de 
ontwikkeling van effectieve 
controleprogramma's en een betere 
beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking van 
infectieziekten, zowel in de Unie als in de 
buur- en ontwikkelingslanden en betere 
paraatheid in de strijd tegen epidemieën en 
nieuwe ziekten, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvormings- en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. fr

Motivering

De strijd tegen nieuwe epidemieën wordt in de eerste plaats gevoerd door een betere bewaking, 
zowel in de Unie als in de buurlanden van de Unie en ook zo dicht mogelijk bij de haarden van 
die epidemieën die zich nog al te vaak in de ontwikkelingslanden bevinden. Dit veronderstelt dat 
er diagnosemiddelen bestaan die zijn aangepast aan de sociaaleconomische omstandigheden 
van die landen, dat er goed opgeleid personeel is en dat er sterke gezondheidszorgstelsels ter 
beschikking staan.

Amendement 1351
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1.3 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In verband met de uitdaging "Gezondheid, democratische veranderingen en welzijn" dient 
interdisciplinair gezondheidsonderzoek een belangrijkere rol te spelen. Efficiënte 
gezondheidsbevordering vereist een beter begrip van sociale, culturele, ethische en 
communicatieve processen in de gezondheidssystemen in Europa. We stellen bovendien voor dat 
onderzoek ten aanzien van wetenschappelijke, niet-ingrijpende methoden zoals muziektherapie 
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en psychotherapie en verschillende stimulerende behandelingen wordt meegenomen.

Amendement 1352
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Inzicht in de gezondheids- en ziektedeterminanten vergt een diepgaandere kennis van biomarkers 
en het verband tussen belangrijke evenementen die de verschillende niveaus van de biologische 
organisatie (genen, cellen, weefsels, organen, …) tot één geheel maken 

Amendement 1353
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder sociale determinanten en 
milieu- en klimaatgerelateerde factoren), 
verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering, de ontwikkeling van 
effectieve screeningsprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten, betere bewaking en 
paraatheid, de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins, het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en prognoses, 
ontwikkeling van omgevingen ten behoeve 
van herstel en revalidatie,
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheids-, cohort- en administratieve 
gegevens, actief ouder worden, zelfstandig 
en ondersteund wonen, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg, verruiming van het 
begrip van demografische verandering 
met het oog op beleidsontwikkeling, 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvorming en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen, en optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
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van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

Or. en

Amendement 1354
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1355
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1356
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Lambert 
van Nistelrooij, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1357
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1358
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1359
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Europese bio-economische 
uitdagingen: voedselzekerheid met
inbegrip van voedselveiligheid, duurzame 
landbouw en bosbouw, marien en maritiem 
onderzoek

Or. en

Amendement 1360
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Uitdagingen voor de Europese bio-
economie: voedselzekerheid, duurzame 
landbouw, bosbouw, marien, maritiem en
zoetwateronderzoek

Or. en

Amendement 1361
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
water, marien en maritiem onderzoek, 
aquacultuur, bio-economie en de 
bescherming van de biodiversiteit

Or. pt

Motivering

Water, een natuurlijke hulpbron, aquacultuur en de bescherming van de biodiversiteit zijn 
verwante gebieden die moeten worden toegevoegd aan de lijst van prioriteiten
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Amendement 1362
Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bio-economie: voedselzekerheid, 
duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en biogebaseerde industrieën

Or. en

Motivering

In het licht van de Europese strategie "Innovatie met het oog op duurzame groei: een bio-
economie voor Europa" omvat de bio-economie de productie van hernieuwbare biologische 
hulpbronnen en de omzetting ervan in voedsel, voer, biologische producten en bio-energie. De 
bio-economie omvat vier sectoren die door de uitdaging "Bio-economie" moeten worden 
ondersteund: land- en bosbouw, visserij en aquacultuur, biogebaseerde industrieën en voedsel. 
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf

Amendement 1363
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1364
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

producten van biologische oorsprong te 
garanderen door productieve, duurzame en 
grondstofzuinige primaire 
productiesystemen te ontwikkelen, daaraan 
gerelateerde ecosysteemdiensten te 
bevorderen en in te zetten op het herstel 
van de biodiversiteit, in combinatie met 
concurrerende en koolstofarme 
toevoerketens. Op deze manier zal de 
overgang naar een duurzame Europese bio-
economie worden versneld.

Or. en

Amendement 1365
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1366
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1367
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1368
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. Deze urgentie op het gebied van 
voeding verantwoordt noch het bestaande 
onevenwicht tussen de nationale 
productie, waar vaak sprake is van 
overschotten, en de geleidelijke toename 
van de invoer van voedingsproducten, 
noch de toenemende complexiteit van het 
mondiale voedselnet. Daarom is het voor 
de Europese Unie belangrijk de 
bevoorradingscircuits beter te 
controleren, rekening houdend, bij wijze 
van prioriteit, met de cyclus der seizoenen, 
de herkomst van de producten en de 
mogelijkheid om voedingsmiddelen te 
traceren. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 
wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, energie en industriële 
producten tegen een achtergrond van 
afnemende fossiele koolstofbronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60% afnemen) 
en tevens zijn concurrentievermogen 
moeten behouden. Bioafval (naar schatting 
tot wel 138 miljoen ton per jaar in de EU, 
waarvan tot 40% op stortplaatsen 
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preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

terechtkomt) vormt een immens probleem 
dat hoge kosten met zich meebrengt, 
ondanks de potentieel hoge toegevoegde 
waarde ervan. Naar schatting 30% van alle 
voedsel dat in ontwikkelde landen wordt 
geproduceerd, wordt bijvoorbeeld 
weggegooid. Er zijn grote veranderingen 
nodig om dat percentage in de EU tegen 
2030 met 50% terug te dringen. Bovendien 
zijn nationale grenzen irrelevant als het 
gaat om de verspreiding van plagen en 
ziekten bij planten en dieren, waaronder 
zoönoses, en ziekteverwekkers in 
levensmiddelen. Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 1369
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
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zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 
wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, energie en industriële 
producten tegen een achtergrond van 
afnemende fossiele koolstofbronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60% afnemen) 
en tevens zijn concurrentievermogen 
moeten behouden. Bioafval (naar schatting 
tot wel 138 miljoen ton per jaar in de EU, 
waarvan tot 40% op stortplaatsen 
terechtkomt) vormt een immens probleem 
dat hoge kosten met zich meebrengt, 
ondanks de potentieel hoge toegevoegde 
waarde ervan. Naar schatting 30% van alle 
voedsel dat in ontwikkelde landen wordt 
geproduceerd, wordt bijvoorbeeld 
weggegooid. Er zijn grote veranderingen 
nodig om dat percentage in de EU tegen 
203026 met 50% terug te dringen. 
Bovendien zijn nationale grenzen 
irrelevant als het gaat om de verspreiding 
van plagen en ziekten bij planten en dieren, 
waaronder zoönoses, en ziekteverwekkers 
in levensmiddelen. Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

zorgen voor een duurzame, veilige, 
betaalbare, voedzame en zekere 
voedselvoorziening voor de Europese 
bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 
wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, water, energie en 
industriële producten tegen een 
achtergrond van afnemende fossiele 
koolstofbronnen en andere bronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60% afnemen) 
en tevens zijn concurrentievermogen 
moeten behouden. Bioafval (naar schatting 
tot wel 138 miljoen ton per jaar in de EU, 
waarvan tot 40% op stortplaatsen 
terechtkomt) vormt een immens probleem 
dat hoge kosten met zich meebrengt, 
ondanks de potentieel hoge toegevoegde 
waarde ervan. Naar schatting 30% van alle 
voedsel dat in ontwikkelde landen wordt 
geproduceerd, wordt bijvoorbeeld 
weggegooid. Er zijn grote veranderingen 
nodig om dat percentage in de EU tegen 
203026 met 50% terug te dringen. 
Bovendien zijn nationale grenzen 
irrelevant als het gaat om de verspreiding 
van plagen en ziekten bij planten en dieren, 
waaronder zoönoses, en ziekteverwekkers 
in levensmiddelen. Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.
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Or. en

Amendement 1370
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 
wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, energie en industriële 
producten tegen een achtergrond van 
afnemende fossiele koolstofbronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60% afnemen) 
en tevens zijn concurrentievermogen 
moeten behouden. Bioafval (naar schatting 
tot wel 138 miljoen ton per jaar in de EU, 
waarvan tot 40% op stortplaatsen 
terechtkomt) vormt een immens probleem 
dat hoge kosten met zich meebrengt, 
ondanks de potentieel hoge toegevoegde 
waarde ervan. Naar schatting 30% van alle 
voedsel dat in ontwikkelde landen wordt 
geproduceerd, wordt bijvoorbeeld 

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 
wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, voorraden schoon 
water, energie en industriële producten 
tegen een achtergrond van afnemende 
fossiele koolstofbronnen (de productie van 
olie en vloeibaar gas zal tot 2050 naar 
verwachting met 60% afnemen) en tevens 
zijn concurrentievermogen moeten 
behouden. Bioafval (naar schatting tot wel 
138 miljoen ton per jaar in de EU, waarvan 
tot 40% op stortplaatsen terechtkomt) 
vormt een immens probleem dat hoge 
kosten met zich meebrengt, ondanks de 
potentieel hoge toegevoegde waarde ervan. 
Naar schatting 30% van alle voedsel dat in 
ontwikkelde landen wordt geproduceerd, 
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weggegooid. Er zijn grote veranderingen 
nodig om dat percentage in de EU tegen 
203026 met 50% terug te dringen. 
Bovendien zijn nationale grenzen 
irrelevant als het gaat om de verspreiding 
van plagen en ziekten bij planten en dieren, 
waaronder zoönoses, en ziekteverwekkers 
in levensmiddelen. Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

wordt bijvoorbeeld weggegooid. Er zijn 
grote veranderingen nodig om dat 
percentage in de EU tegen 203026 met 50%
terug te dringen. Bovendien zijn nationale 
grenzen irrelevant als het gaat om de 
verspreiding van plagen en ziekten bij 
planten en dieren, waaronder zoönoses, en 
ziekteverwekkers in levensmiddelen. 
Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

Or. en

Amendement 1371
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 

De komende decennia zal Europa worden 
geconfronteerd met toenemende 
concurrentie op het gebied van beperkte en 
eindige natuurlijke hulpbronnen, met de 
gevolgen van de klimaatverandering, met 
name voor primaire productiesystemen 
(landbouw, bosbouw, visserij en 
aquacultuur) en met de noodzaak om te 
zorgen voor een duurzame, veilige en 
zekere voedselvoorziening voor de 
Europese bevolking en een groeiende 
wereldbevolking. De 
wereldvoedselvoorraad zal naar schatting 
met 70% moeten toenemen om in 2050 een 
wereldbevolking van 9 miljard te kunnen 
voeden. De landbouw is verantwoordelijk 
voor ongeveer 10% van de emissies van 
broeikasgassen in de EU en hoewel de 
emissies in Europa dalen, zullen de 
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wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, energie en industriële 
producten tegen een achtergrond van 
afnemende fossiele koolstofbronnen (de 
productie van olie en vloeibaar gas zal tot 
2050 naar verwachting met 60% afnemen)
en tevens zijn concurrentievermogen 
moeten behouden. Bioafval (naar schatting 
tot wel 138 miljoen ton per jaar in de EU, 
waarvan tot 40% op stortplaatsen 
terechtkomt) vormt een immens probleem 
dat hoge kosten met zich meebrengt, 
ondanks de potentieel hoge toegevoegde 
waarde ervan. Naar schatting 30% van alle 
voedsel dat in ontwikkelde landen wordt 
geproduceerd, wordt bijvoorbeeld 
weggegooid. Er zijn grote veranderingen 
nodig om dat percentage in de EU tegen 
203026 met 50% terug te dringen. 
Bovendien zijn nationale grenzen 
irrelevant als het gaat om de verspreiding 
van plagen en ziekten bij planten en dieren, 
waaronder zoönoses, en ziekteverwekkers 
in levensmiddelen. Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

wereldwijde emissies afkomstig van de 
landbouw tot 2030 naar verwachting met 
20% stijgen. Verder zal Europa moeten 
zorgen voor voldoende beschikbaarheid 
van grondstoffen, voorraden schoon 
water, energie en industriële producten 
tegen een achtergrond van afnemende 
fossiele koolstofbronnen (de productie van 
olie en vloeibaar gas zal tot 2050 naar 
verwachting met 60% afnemen) en tevens 
zijn concurrentievermogen moeten 
behouden. Bioafval (naar schatting tot wel 
138 miljoen ton per jaar in de EU, waarvan 
tot 40% op stortplaatsen terechtkomt) 
vormt een immens probleem dat hoge 
kosten met zich meebrengt, ondanks de 
potentieel hoge toegevoegde waarde ervan. 
Naar schatting 30% van alle voedsel dat in 
ontwikkelde landen wordt geproduceerd, 
wordt bijvoorbeeld weggegooid. Er zijn 
grote veranderingen nodig om dat 
percentage in de EU tegen 203026 met 50%
terug te dringen. Bovendien zijn nationale 
grenzen irrelevant als het gaat om de 
verspreiding van plagen en ziekten bij 
planten en dieren, waaronder zoönoses, en 
ziekteverwekkers in levensmiddelen. 
Doeltreffende nationale 
preventiemaatregelen zijn noodzakelijk, 
maar voor de uiteindelijke bestrijding en 
het effectief functioneren van de interne 
markt moet ook op het niveau van de Unie 
actie worden ondernomen. De uitdaging is 
complex van aard, is van invloed op een 
breed scala aan onderling met elkaar in 
verband staande sectoren en vergt een 
veelheid aan benaderingen.

Or. en

Amendement 1372
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1373
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn steeds meer biologische 
hulpbronnen nodig om te voldoen aan de 
vraag van de markt naar een zeker en 
gezond voedselaanbod, biomaterialen, 
biobrandstoffen en producten van 
biologische oorsprong, variërend van 
consumentenproducten tot 
bulkchemicaliën. De capaciteit van de 
terrestrische en aquatische ecosystemen die 

Er zijn steeds meer biologische 
hulpbronnen nodig om te voldoen aan de 
vraag van de markt naar een zeker en 
gezond voedselaanbod, biomaterialen, 
biobrandstoffen en producten van 
biologische oorsprong, variërend van 
consumentenproducten tot 
bulkchemicaliën. De capaciteit van de 
terrestrische en aquatische ecosystemen die 



AM\907849NL.doc 57/177 PE492.789v01-00

NL

nodig is voor de productie ervan is echter 
beperkt, terwijl met elkaar concurrerende 
aanspraken op het gebruik ervan worden 
gemaakt, en wordt vaak niet optimaal 
beheerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een 
sterke achteruitgang van het 
koolstofgehalte en de vruchtbaarheid van 
de bodem. De mogelijkheden voor het 
stimuleren van ecosysteemdiensten 
afkomstig van landbouwgrond, bossen, 
mariene en zoete wateren door 
agronomische en milieudoelstellingen in 
duurzame productie te integreren, worden 
onvoldoende benut.

nodig is voor de productie ervan is echter 
beperkt, terwijl met elkaar concurrerende 
aanspraken op het gebruik ervan worden 
gemaakt, en wordt vaak niet optimaal 
beheerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een 
sterke achteruitgang van het 
koolstofgehalte en de vruchtbaarheid van 
de bodem. De mogelijkheden voor het 
stimuleren van ecosysteemdiensten 
afkomstig van landbouwgrond, bossen, 
mariene en zoete wateren door 
agronomische en milieudoelstellingen in 
duurzame en veilige productie te 
integreren, worden onvoldoende benut.

Or. en

Amendement 1374
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1375
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mogelijkheden die biologische 
hulpbronnen en ecosystemen bieden, 

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

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

Or. en

Amendement 1376
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo 
Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 1377
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 1378
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie- en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie- en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 



PE492.789v01-00 60/177 AM\907849NL.doc

NL

verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
zowel in Europa als daarbuiten.

verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
zowel in Europa als daarbuiten. Er bestaat 
een grote hoeveelheid erkend, 
wetenschappelijk bewijs ten aanzien van 
het verband tussen de degradatie van het 
natuurlijke hulpbronnenbestand, 
waaronder biodiversiteit, en de werking 
van natuurlijke en semi-natuurlijke 
ecosystemen om essentiële diensten te 
verstrekken aan de samenleving en om 
daadwerkelijk actie te ondernemen op 
grond van de volgens die wetenschap 
voorgestelde oplossingen. Doel is 
voedselproductiesystemen op te zetten die, 
in plaats van een degradatie van de 
natuurlijke hulpbronnen waarvan zij 
afhankelijk zijn te veroorzaken, het 
hulpbronnenbestand versterken, 
aanvullen en ondersteunen, waardoor 
duurzame welvaartsontwikkeling mogelijk 
wordt gemaakt. 

Or. en

Amendement 1379
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 
verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element,

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 
verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
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zowel in Europa als daarbuiten. zowel in Europa als daarbuiten. In dat 
opzicht, en in het bijzonder met 
betrekking tot samenwerkingsverbanden 
en netwerken tussen onderzoekers en 
vernieuwers, dient rekening te worden 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van de ultraperifere 
regio's.

Or. pt

Motivering

In overeenstemming met hetgeen is vermeld in de algemene mededeling over Horizon 2020 
(COM(2011)0808), dient rekening te worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de 
ultraperifere regio's, in het bijzonder met betrekking tot samenwerkingsverbanden en netwerken 
tussen onderzoekers en vernieuwers.

Amendement 1380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie- en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 
verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
zowel in Europa als daarbuiten.

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie- en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 
verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Reacties op de wijze hoe wij 
voedselproductie ontwikkelen, 
verspreiden, verkopen, consumeren en 
reguleren, dienen beter begrepen en 
ontwikkeld te worden. Kritieke 
inspanningen in de vorm van 
samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
zowel in Europa als daarbuiten.

Or. en
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Amendement 1381
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie- en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 
verbeterde ecosysteemdiensten, zonder
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
zowel in Europa als daarbuiten.

In wezen is er een overgang nodig naar een 
optimaal en hernieuwbaar gebruik van 
biologische hulpbronnen en naar duurzame 
primaire productie- en 
verwerkingssystemen voor de productie 
van meer voedsel, vezel en producten van 
biologische oorsprong met minimale input, 
milieueffecten en broeikasgasemissies, 
verbeterde ecosysteemdiensten, zonder 
afval en met voldoende maatschappelijke 
waarde. Kritieke inspanningen in de vorm 
van samenhangend onderzoek en innovatie 
vormen hierbij een belangrijk element, 
zowel in Europa als daarbuiten.

Or. en

Amendement 1382
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De International Assessment of 
Agricultural Knowledge, Science and 
Technology for Development (IAASTD), 
opgericht door de Wereldbank, heeft in 
een open partnerschap met meerdere
belanghebbende organisaties, waaronder 
de FAO, GEF, UNDP, UNEP, UNESCO, 
de Wereldbank en de WHO, en na 
uitgebreid globaal wetenschappelijk 
overleg, al een uitvoerige beleidsrespons 
en stappenplan opgesteld, die de leidraad 
dienen te vormen voor een reactie van de 
EU op de uitdagingen inzake het 
vinden/opstellen van voedselproductie- en 
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voedseltoeleveringssystemen die niet 
leiden tot een degradatie van het 
hulpbronnenbestand.

Or. en

Amendement 1383
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 
omzetting ervan naar voedsel, biologische 
producten en bio-energie alsook de daaraan 
gerelateerde publieke goederen – zal een 
grote Europese toegevoegde waarde 
genereren. Als ze op duurzame wijze wordt 
beheerd, kan een dergelijke economie de 
milieuvoetafdruk van de primaire productie 
en de toeleveringsketen als geheel 
verkleinen. Ze kan het 
concurrentievermogen ervan vergroten en 
werkgelegenheid en zakelijke kansen 
bieden voor plattelands- en 
kustontwikkeling. Geen enkel systeem van 
welvaartsontwikkeling kan echter 
concurrerend zijn als hierdoor het 
hulpbronnenbestand gedegradeerd wordt. 
Een echt duurzaam systeem betekent 
derhalve dat gebruikgemaakt wordt van 
natuurlijke processen. Parallel met de 
marktgerichte functies ondersteunt de 
bio-economie ook een ruime waaier van 
publieke goederen die behouden moet 
blijven om ervoor te zorgen dat 
basisdiensten die momenteel niet door de 
markt gecompenseerd worden, 
beschikbaar blijven voor de samenleving: 
agrarische en boslandschappen, 
biodiversiteit van landbouwgrond en bos, 
water van goede kwaliteit en in voldoende 
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samenhang bij een sectoroverschrijdende 
aanpak van deze uitdaging en een sterke 
koppeling met relevant beleid van de Unie. 
Coördinatie van onderzoek en innovatie op 
EU-niveau zal de vereiste veranderingen in 
de hele Unie stimuleren en helpen
versnellen.

hoeveelheden, goede 
bodemfunctionaliteit, klimaatstabiliteit, 
goede luchtkwaliteit, bestandheid tegen 
overstromingen en brand. De uitdaging op 
het gebied van voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en aan de algehele bio-economie 
gerelateerde uitdagingen zijn van Europese 
en mondiale aard. Maatregelen op het 
niveau van de Unie spelen een cruciale rol 
bij het samenbrengen van clusters om het 
noodzakelijke draagvlak en kritische massa 
tot stand te brengen ter aanvulling van 
inspanningen door afzonderlijke of 
groepen lidstaten. Een benadering met 
verschillende spelers zorgt voor de nodige 
kruisbestuiving en interactie tussen 
onderzoekers, bedrijven, boeren, 
fabrikanten, adviseurs, consumenten en 
eindgebruikers. Een en ander dient zich 
ook op het niveau van de Unie af te spelen 
om te zorgen voor samenhang bij een 
sectoroverschrijdende aanpak van deze 
uitdaging en een sterke koppeling met 
relevant beleid van de Unie. Coördinatie 
van onderzoek en innovatie op EU-niveau 
zal de vereiste veranderingen in de hele 
Unie stimuleren en helpen versnellen.

Or. en

Amendement 1384
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 1385
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 
omzetting ervan naar voedsel, biologische 
producten en bio-energie alsook de daaraan 

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van bodem-, mariene en 
zoetwateromgevingen en de omzetting 
ervan naar voedsel, biologische producten 



PE492.789v01-00 66/177 AM\907849NL.doc

NL

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

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

Or. en

Amendement 1386
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 

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

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

Or. en

Amendement 1387
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1388
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1389
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1390
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1391
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1392
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE492.789v01-00 74/177 AM\907849NL.doc

NL

Amendement 1393
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1394
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Duurzame landbouw en bosbouw (a) Duurzame landbouw, met inbegrip van 
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akkerbouw, veeteelt en bosbouw

Or. en

Amendement 1395
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Duurzame landbouw en bosbouw (a) Duurzame landbouw

Or. en

Amendement 1396
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zullen gericht zijn op 
duurzamere, productievere landbouw die 
zowel grondstofzuinig (waaronder 
koolstofarm) als veerkrachtig is, terwijl 
ook voldaan kan worden aan de nieuwe 
vereisten van een ontwikkelende bio-
economie.

Or. en

Amendement 1397
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter a - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1398
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voer, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen, zoals water en grond, 
worden gewaarborgd en 
ecosysteemdiensten, waaronder de aanpak 
en vermindering van de 
klimaatverandering, worden behouden en 
verbeterd. De activiteiten zullen gericht 
zijn op de levering van duurzamere en 
productievere systemen voor landbouw, 
veehouderij daaronder begrepen, en 
bosbouw, die zowel grondstofzuinig 
(waaronder koolstofarm en waterzuinig) 
als veerkrachtig zijn en minder afval 
produceren. Daarnaast zullen de 
activiteiten ook gericht zijn op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
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beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen alsmede op het 
aanmoedigen van duurzame consumptie.
Met name in de bosbouw is het de 
bedoeling op een duurzame manier op 
biomaterialen gebaseerde producten, 
ecosysteemdiensten en voldoende 
biomassa te produceren, waarbij de 
economische, ecologische en sociale 
aspecten van bosbouw naar behoren in 
aanmerking worden genomen. De 
activiteiten zullen toegespitst zijn op het 
verder ontwikkelen van de productie en 
duurzaamheid van grondstofzuinige 
bosbouwsystemen die de verbetering van 
de veerkracht van bossen en de 
bescherming van de biodiversiteit ten 
goede komen en geschikt zijn om aan de 
toegenomen vraag naar biomassa te 
voldoen. Aan bosbouw verbonden 
diensten zoals waterzuivering, onderhoud 
van biodiversiteit (waaronder de 
natuurlijke vijand van landbouwplagen) 
of culturele kwesties dienen ook 
overwogen te worden.

Or. en

Amendement 1399
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voer, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen op mondiaal niveau worden 
gewaarborgd en ecosysteemdiensten, 
waaronder de bescherming van de 
biodiversiteit en de natuurlijke habitats en 
de aanpak en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 
activiteiten, waarbij de voorkeur wordt 
gegeven aan een systemische aanpak,
zullen gericht zijn op duurzamere en 
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ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om de bestaanszekerheid op het 
platteland te garanderen.

productievere land- en bosbouwsystemen, 
inclusief organische landbouw, die zowel 
grondstofzuinig (waaronder koolstofarm en 
die weinig input behoeven) als 
veerkrachtig zijn, maar ook op de 
ontwikkeling van diensten, concepten en 
beleid om te zorgen voor diverse 
voedselproductiesystemen en voor 
bestaanszekerheid op het platteland.

Or. en

Amendement 1400
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1401
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1402
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voorzien in voldoende 
voedsel, voer, biomassa en andere 
grondstoffen, terwijl de natuurlijke 
hulpbronnen worden gewaarborgd en 
ecosysteemdiensten, waaronder de aanpak 
en vermindering van de 
klimaatverandering, worden verbeterd. De 

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

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

Or. en

Motivering

De veeteeltsector dient geïdentificeerd te worden, omdat het een aanzienlijk deel van de totale 
waarde van alle landbouwproductie in de EU vertegenwoordigt. De voorstellen dienen niet 
alleen te zijn gericht op technische oplossingen om de efficiëntie te vergroten, maar ook op 
grondstofbesparende productiesystemen.

Amendement 1403
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1404
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op biodiversiteit als natuurlijke hulpbron en de noodzaak tot 
bescherming ervan; om dit te bereiken moet worden gekozen voor grondstofzuinige activiteiten.

Amendement 1405
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1406
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1407
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter a - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1408
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Duurzame bosbouw
Het is de bedoeling om op een duurzame
manier voldoende biomassa van bossen te 
produceren, met voldoende aandacht voor 
de economische, ecologische en sociale 
aspecten van bosbouw. Hierdoor worden 
natuurlijke hulpbronnen en veilige 
ecosysteemdiensten gewaarborgd, 
waaronder de aanpassing aan en 
vermindering van de klimaatverandering. 
De activiteiten zullen gericht zijn op de 
verdere ontwikkeling van duurzame 
bosbouwsystemen die bijzonder productief 
zijn, efficiënt gebruikmaken van 
hulpbronnen en een grote rol spelen in de 
versterking van de veerkracht van de 
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bosbouw en de bescherming van 
biodiversiteit waarmee aan de nieuwe 
vereisten voor biomassa uit bossen wordt 
voldaan.

Or. en

Amendement 1409
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Duurzame en concurrentiële agri-
alimentaire sector voor veilige en gezonde 
voeding

(b) Duurzame en concurrentiële agri-
alimentaire sector voor veilige, betaalbare 
en gezonde voeding

Or. en

Amendement 1410
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is te voldoen aan de eisen van 
burgers inzake veilig, gezond en betaalbaar 
voedsel, de verwerking en distributie van 
voedsel en voer, alsmede het 
voedselverbruik duurzamer te maken en de 
voedingssector concurrerender te maken. 
De activiteiten zullen gericht zijn op een 
grote verscheidenheid aan gezond, 
authentiek, hoogwaardig en veilig voedsel 
voor iedereen, consumentenkeuzes met 
kennis van zaken en concurrerende 
voedselverwerkingsmethoden waarbij 
minder grondstoffen en additieven worden 
gebruikt en minder bijproducten, afval en 
broeikasgassen worden geproduceerd.
Concurrentiekracht kan op verschillende 
niveaus worden gedefinieerd en doel is tot 
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systemen te komen waardoor boeren op 
lokaal en regionaal niveau concurrerend 
kunnen zijn. Er dient samenhang in de 
EU-benadering te bestaan, zodat het 
streven naar concurrentiekracht op 
mondiaal niveau niet strijdig is met 
pogingen en financiering van de EU om 
dynamische lokale economieën en korte 
voedselproductie- en 
voedseltoeleveringsketens op te zetten. 
Negatieve externe factoren van input-
intensieve productiesystemen, die vroeger 
als "concurrerend" en "productief" 
beschouwd werden, dienen ten volle in 
overweging te worden genomen en voor 
het begrip "betaalbare" voeding dient 
tevens rekening te worden gehouden met
de kosten voor de belastingbetaler en de 
publieke bijdrage aan effecten op het 
milieu en de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 1411
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1412
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een grote diversiteit in de voedselproductie behoudt en versterkt de verscheidenheid aan voedsel 
die op het bord terechtkomt waardoor de gezondheid en het welzijn van burgers worden 
verbeterd. Wanneer consumenten en producenten opnieuw aansluiting vinden bij een benadering 
van authentiek en natuurlijk voedsel waarbij de volledige keten wordt betrokken, zal dit de 
volksgezondheid ten goede komen en tot duurzamer consumptiegedrag leiden.

Amendement 1413
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voldoen aan de eisen van 
burgers inzake veilig, gezond en betaalbaar 
voedsel, de verwerking en distributie van 
voedsel en voer duurzamer te maken en de 
voedingssector concurrerender te maken. 
De activiteiten zullen gericht zijn op 
gezond en veilig voedsel voor iedereen, 

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

grote verscheidenheid aan gezond, 
hoogwaardig en veilig voedsel voor 
iedereen, consumentenkeuzes met kennis 
van zaken en concurrerende 
voedselverwerkingsmethoden waarbij 
minder grondstoffen worden gebruikt en 
minder bijproducten, afval en 
broeikasgassen worden geproduceerd.

Or. en

Amendement 1414
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1415
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is te voldoen aan de eisen van 
burgers inzake veilig, gezond en betaalbaar 
voedsel, de verwerking en distributie van 
voedsel en voeder duurzamer te maken en 
de voedingssector concurrerender te 

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

concurrerender te maken. De activiteiten 
zullen gericht zijn op gezond en veilig 
voedsel van goede kwaliteit voor iedereen, 
consumentenkeuzes met kennis van zaken 
en concurrerende 
voedselverwerkingsmethoden waarbij 
minder grondstoffen worden gebruikt en 
minder bijproducten, afval en 
broeikasgassen worden geproduceerd.

Or. it

Amendement 1416
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1417
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Aanboren van het potentieel van 
levende aquatische hulpbronnen

(c) Aanboren van het potentieel van 
aquatische hulpbronnen door middel van 
duurzaam visserijbeheer
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Or. en

Amendement 1418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1419
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het stimuleren van mariene innovatie door 
middel van biotechnologie teneinde een 
slimme 'blauwe' groei te bevorderen, met 
inachtneming van zowel de beperkingen 
als het potentieel van het mariene milieu.
Zeeën en oceanen spelen ook een cruciale 
rol in het regelen van het klimaat en zij 
worden zwaar getroffen door de 
menselijke activiteiten en 
klimaatverandering. De overkoepelende 
doelstelling bestaat erin horizontale 
mariene en maritieme wetenschappelijke 
en technologische kennis te ontwikkelen 
met het oog op het ontsluiten van het 
blauwe groeipotentieel in alle mariene en 
maritieme sectoren, waarbij tegelijkertijd 
de koolstofvoetafdruk en vervuiling 
verminderd wordt, het mariene milieu 
beschermd wordt en voorzien wordt in 
aanpassingen aan de klimaatverandering.

Or. en

Amendement 1420
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is levende aquatische hulpbronnen 
te beheren om de sociale en economische 
voordelen/opbrengsten van de oceanen,
zeeën en binnenwateren in Europa te 
maximaliseren. De activiteiten zullen 
gericht zijn op een optimale bijdrage aan 
een zeker voedselaanbod door de 
ontwikkeling van een duurzame en 
milieuvriendelijke visserij, een duurzaam 
beheer van ecosystemen die goederen en
diensten verstrekken, een concurrerende 
en milieuvriendelijke Europese 
aquacultuur in de context van de 
wereldeconomie en op het stimuleren van 
mariene en maritieme innovatie door 
middel van biotechnologie teneinde een 
slimme 'blauwe' groei te bevorderen. 
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Gestreefd zal worden naar kruisbestuiving 
tussen mariene, zoetwater- en maritieme 
wetenschappelijke en technologische 
kennis, teneinde het potentieel van de 
zeeën en binnenwateren in een breed 
scala van mariene en maritieme sectoren 
te ontsluiten, en tegelijkertijd het milieu te 
beschermen en in te spelen op de 
klimaatverandering.

Or. en

Amendement 1421
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1422
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter c - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1423
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

biotechnologie teneinde een slimme 
'blauwe' groei te bevorderen. Deze 
activiteiten moeten naar behoren 
rekening houden met de bezorgdheid van 
het maatschappelijk middenveld over het 
gebruik van biotechnologie in open 
mariene ecosystemen.

Or. en

Amendement 1424
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1425
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is levende aquatische hulpbronnen 
op duurzame wijze te exploiteren om de 
sociale en economische 

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

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

Or. en

Amendement 1426
Kent Johansson, Marit Paulsen, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is Europese groene industrieën te 
bevorderen die weinig koolstof uitstoten en 
grondstoffen gebruiken (inclusief 
doeltreffend gebruik van nutriënten, 
energie, koolstof, water en bodem) en 
tegelijkertijd duurzaam en concurrerend 
zijn en er tevens voor te zorgen dat 
bioafval een product wordt waarvan het 
potentieel volledig wordt benut, waarvoor 
het van cruciaal belang is dat een gesloten 
circuit van nutriënten tot stand wordt 
gebracht tussen stedelijke en 
plattelandsgebieden. De activiteiten zullen 
gericht zijn op het stimuleren van de bio-
economie door conventionele industriële 
processen en producten om te zetten in 
energie- en grondstofzuinige processen en 
producten van biologische oorsprong, het 
ontwikkelen van geïntegreerde bio-
raffinaderijen van de tweede en derde 
generatie, het benutten van biomassa en 
andere residuen van de primaire land- en 
bosbouwproductie, bioafval en 
bijproducten van biologische oorsprong en 
omzetting van stedelijk bioafval in 
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landbouwproductiemiddelen. Zo worden
nieuwe markten aangeboord en worden 
potentiële nieuwe inkomstenbronnen voor 
primaire producenten gecreëerd door 
ondersteuning van normalisatie, 
certificatiesystemen, 
regelgevingsactiviteiten en 
demonstraties/veldproeven en dergelijke, 
rekening houdend met het effect van de 
bio-economie op landgebruik en de 
verandering ten aanzien hiervan.

Or. en

Amendement 1427
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1428
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1429
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is Europese groene industrieën te 
bevorderen die weinig koolstof uitstoten en 
grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd 

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

duurzaam en concurrerend zijn. De 
activiteiten zullen gericht zijn op het 
stimuleren van de bio-economie door 
conventionele industriële processen en 
producten om te zetten in energie- en 
grondstofzuinige processen en producten 
van biologische oorsprong, het 
ontwikkelen van geïntegreerde bio-
raffinaderijen, het benutten van biomassa, 
bioafval en bijproducten van biologische 
oorsprong afkomstig uit de primaire 
productie en het aanboren van nieuwe 
markten door ondersteuning van 
normalisatie, regelgevingsactiviteiten en 
demonstraties/veldproeven en dergelijke, 
rekening houdend met het effect van de 
bio-economie op landgebruik en de
verandering ten aanzien hiervan alsook de 
standpunten en bezorgdheid van het 
maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 1430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is Europese groene industrieën te 
bevorderen die weinig koolstof uitstoten en 
grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd 
duurzaam en concurrerend zijn. De 
activiteiten zullen gericht zijn op het 
stimuleren van de bio-economie door 
conventionele industriële processen en 
producten om te zetten in energie- en 
grondstofzuinige processen en producten 
van biologische oorsprong (waaronder 
water en energie), het ontwikkelen van 
geïntegreerde bio-raffinaderijen, het 
benutten van biomassa, bioafval en 
bijproducten van biologische oorsprong 
afkomstig uit de primaire productie en het 
aanboren van nieuwe markten door 
ondersteuning van normalisatie, 



PE492.789v01-00 98/177 AM\907849NL.doc

NL

demonstraties/veldproeven en dergelijke, 
rekening houdend met het effect van de 
bio-economie op landgebruik en de 
verandering ten aanzien hiervan.

regelgevingsactiviteiten en 
demonstraties/veldproeven en dergelijke, 
rekening houdend met het effect van de 
bio-economie op landgebruik en de 
verandering ten aanzien hiervan.

Or. en

Amendement 1431
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1432
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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



AM\907849NL.doc 99/177 PE492.789v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1433
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is Europese groene industrieën te 
bevorderen die weinig koolstof uitstoten en 
grondstoffen gebruiken en tegelijkertijd 
duurzaam en concurrerend zijn. De 
activiteiten zullen gericht zijn op het 
stimuleren van de bio-economie door 
conventionele industriële processen en 
producten om te zetten in energie- en 
grondstofzuinige processen en producten 
van biologische oorsprong, het 
ontwikkelen van geïntegreerde bio-
raffinaderijen, het benutten van biomassa, 
bioafval en bijproducten van biologische 

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

biologische oorsprong afkomstig uit de 
primaire productie en het aanboren van 
nieuwe markten door ondersteuning van 
normalisatie, regelgevingsactiviteiten en 
demonstraties/veldproeven en dergelijke, 
rekening houdend met het effect van de 
bio-economie op landgebruik en de 
verandering ten aanzien hiervan.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1434
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1435
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Horizontaal marien en maritiem 
onderzoek
De exploitatie van levende en niet-levende 
mariene hulpbronnen en het gebruik van 
verschillende mariene energiebronnen en 
alle verschillende manieren waarop 
gebruikgemaakt wordt van de zeeën 
stellen ons voor een aantal horizontale 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen. Zeeën en oceanen spelen een 
cruciale rol in het regelen van het 
klimaat, maar zij worden zwaar getroffen 
door de menselijke activiteiten op het 
land, aan de kust en op zee en door de 
klimaatverandering. De overkoepelende 
doelstelling bestaat erin horizontale 
mariene en maritieme wetenschappelijke 
en technologische kennis te ontwikkelen 
(waaronder door onderzoek van 
pelagische vogels) met het oog op het 
ontsluiten van het blauwe groeipotentieel 
in alle mariene en maritieme sectoren, 
waarbij tegelijkertijd het mariene milieu 
beschermd moet worden en voorzien moet 
worden in aanpassingen aan de 
klimaatverandering. Deze strategische, 
gecoördineerde aanpak van marien en 
maritiem onderzoek voor alle uitdagingen 
en pijlers van Horizon 2020 zal de 
tenuitvoerlegging van het relevante EU-
beleid eveneens bevorderen, om zo de 
belangrijkste doelstellingen op het vlak 
van blauwe groei te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Op basis van het verslag van Teresa Riera Madurell, amendement 168. Amendement tot 
toevoeging dat onderzoek van bepaalde soorten zeevogels een snelle ontwikkeling doormaakt en 
zeer van nut blijkt te zijn voor het inzicht in de bredere mariene omgeving.
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Amendement 1436
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 bis Het doel is te voorzien in 
voldoende voedsel, voer, biomassa en 
andere grondstoffen, terwijl de 
natuurlijke hulpbronnen worden 
gewaarborgd en ecosysteemdiensten, 
waaronder de aanpak en vermindering 
van de klimaatverandering, worden 
verbeterd, terwijl tegelijkertijd diensten, 
concepten en beleid ontwikkeld worden 
om de bestaanszekerheid op het platteland 
te garanderen, waaronder de inheemse 
bevolking in het Arctisch gebied.

Or. en

Amendement 1437
Herbert Reul

Voorstelvooreenverordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het licht van een toenemende schaarste 
van hulpbronnen, toenemende 
energiebehoeften en klimaatverandering is 
de specifieke doelstelling de overstap te 
maken naar een betrouwbaar, duurzaam en 
concurrerend energiesysteem.

In het licht van een toenemende schaarste 
van hulpbronnen, toenemende 
energiebehoeften en klimaatverandering is 
de specifieke doelstelling de overstap te 
maken naar een betrouwbaar, betaalbaar,
duurzaam en concurrerend energiesysteem.

Or.de

Amendement 1438
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen. Bovendien moet in 2020 
20% van het uiteindelijke energieverbruik 
bestaan uit hernieuwbare brandstoffen en 
hanteert zij een streefcijfer voor energie-
efficiëntie van 20%. Om deze 
doelstellingen te halen zal het 
energiesysteem moeten worden aangepast 
om tot een combinatie van een koolstofarm 
profiel, energiezekerheid en betaalbaarheid 
te komen terwijl tegelijkertijd het 
economisch concurrentievermogen van 
Europa wordt versterkt. Deze aanpassing 
is nodig, omdat als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt (in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod), de 
toename van de belastingdruk op 
energiebronnen en de hoge kosten van de 
aanpassing aan de klimaat- en 
milieuwetgeving van de EU, besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. it

Amendement 1439
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energiebesparing van 
20%. Uiterlijk in 2050 moet de uitstoot 
van broeikasgassen met 80-95% 
verminderd zijn. Om dit doel te bereiken 
dienen hernieuwbare 
energietechnologieën tegen het midden 
van deze eeuw het grootste aandeel van de 
energievoorziening in Europa uit te 
maken. Dit dient gepaard te gaan met een 
ambitieus energie-efficiëntiebeleid als de 
meest kosteneffectieve manier waarop de 
langetermijn doelstelling ten aanzien van 
het koolstofarm worden bereikt kan 
worden. Daarom moet drie vierde van de 
begroting voor deze uitdaging naar 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie gaan. Om deze doelstellingen te 
halen zal het energiesysteem moeten 
worden aangepast om tot een combinatie 
van een duurzaam koolstofarm profiel, 
energiezekerheid en betaalbaarheid te 
komen terwijl tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
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schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. en

Amendement 1440
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Uiterlijk in 2050 moet de uitstoot 
van broeikasgassen met 80-95% 
verminderd zijn. Alle scenario's voor het 
koolstofarm maken van de EU uit het 
Stappenplan energie 2050 tonen aan dat 
technologieën voor hernieuwbare energie 
tegen de helft van deze eeuw het grootste 
aandeel van de 
energievoorzieningstechnologieën zullen 
uitmaken. Dit dient gepaard te gaan met 
een ambitieus energie-efficiëntiebeleid als 
de meest kosteneffectieve manier waarop 
de langetermijn doelstelling ten aanzien 
van het koolstofarm worden bereikt kan 
worden. Daarom moet drie vierde van de 
begroting voor deze uitdaging naar 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie gaan. Om deze doelstellingen te 
halen zal het energiesysteem moeten 
worden aangepast om tot een combinatie 
van de ontwikkeling van alternatieven 
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wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

voor fossiele brandstoffen, 
energiezekerheid en betaalbaarheid te 
komen terwijl tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. en

Amendement 1441
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Stappenplan energie 2050 geven aan dat 
technologie voor hernieuwbare energie 
tegen het midden van deze eeuw het 
grootste aandeel van de 
energievoorzieningstechnologie zal 
uitmaken en dat energie-efficiëntie een 
cruciale rol zal spelen om de 
doelstellingen te halen. Daarom moet 
85% van de begroting voor deze uitdaging 
naar onderzoek en innovatie op het gebied 
van hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie bij het eindgebruik gaan. Om 
deze doelstellingen te halen zal het 
energiesysteem moeten worden aangepast 
om tot een combinatie van hernieuwbare 
energie, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. en

Amendement 1442
Kent Johansson, Jens Rohde, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1443
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Het is derhalve gepast dat het 
grootste deel van de begroting van deze 
Uitdaging wordt besteed aan onderzoek 
naar en innovatie van hernieuwbare 
energie, energieopslag, het afvangen en 
opslaan van kooldioxide (CCS), 
koolstofneutrale opwekking van energie 
en verbeteringen in het beheer van 
elektriciteitsnetwerken en energie-
efficiëntie. Om deze doelstellingen te halen 
zal het energiesysteem moeten worden 
aangepast om tot een combinatie van een 
koolstofarm profiel, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
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steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. en

Amendement 1444
Eija-Riitta Korhola,

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem moeten worden 
aangepast om tot een combinatie van een 
koolstofarm profiel, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Het is daarom belangrijk dat we ons 
richten op het vinden van de ultieme 
oplossing voor hernieuwbare integratie 
door een juiste balans te vinden tussen het 
elektriciteitsnetwerk en dynamische en 
milieugevoelige technologieën voor de 
opwekking van energie. Om deze 
doelstellingen te halen zal het
energiesysteem moeten worden aangepast 
om tot een combinatie van een koolstofarm 
profiel, energiezekerheid en betaalbaarheid 
te komen terwijl tegelijkertijd het 
economisch concurrentievermogen van 
Europa wordt versterkt. Europa is 
momenteel nog heel ver van deze 
algemene doelstelling verwijderd. 80% van 
het Europese energiesysteem is nog steeds 
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waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

afhankelijk van fossiele brandstoffen en de 
sector produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. en

Motivering

Technologieën voor hernieuwbare energie spelen een cruciale rol in alle scenario's voor het 
koolstofarm maken van de EU in het Stappenplan Energie 2050 en de focus van O&O dient dan 
ook gericht te zijn op het vinden van een juiste balans bij het integreren van technologieën voor 
hernieuwbare energie in het elektriciteitsnetwerk.

Amendement 1445
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050, tenzij in de EU op 
duurzame wijze nieuwe bronnen worden 
ontwikkeld. Als gevolg van schommelende 
energieprijzen op de wereldmarkt in 
combinatie met zorgen over de zekerheid 
van het aanbod besteden Europese 
industrieën en consumenten een steeds 
groter deel van hun inkomen aan energie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1446
Herbert Reul

Voorstelvooreenverordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 
2050.Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 
2050.Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 



AM\907849NL.doc 113/177 PE492.789v01-00

NL

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

een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%.Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem verder moeten worden
ontwikkeld om tot een combinatie van een 
koolstofarm profiel, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt.Europa is momenteel nog heel ver 
van deze algemene doelstelling 
verwijderd.80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU.Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen.Deze 
trend kan tussen nu en 2050 de 
afhankelijkheid van de invoer van olie en 
gas verder vergroten.Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or.de

Amendement 1447
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050.
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 

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

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

Or. en

Amendement 1448
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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minstens 60% en in de woonsector en de 
dienstensector met ongeveer 90%.

Or. it

Motivering

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

Amendement 1449
Giles Chichester, Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 205027 blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 
broeikasgasemissies grotendeels moet 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU. Dit zou betekenen dat tegen 2050 
de CO2-emissies in de energiesector met 
meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 
minstens 60% en in de woonsector en de 
dienstensector met ongeveer 90%.

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 205027 blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 
broeikasgasemissies grotendeels moet 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU. Dit zou betekenen dat tegen 2050 
de CO2-emissies in de energiesector met 
meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 
minstens 60% en in de woonsector en de 
dienstensector met ongeveer 90%. De 
routekaart toont ook dat onder meer gas, 
op korte en middellange termijn, kan 
bijdragen aan de transformatie van de 
energiesector.

Or. en

Amendement 1450
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050* blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 

In de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 20501, zoals die 
door de Commissie is opgesteld, wordt 
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broeikasgasemissies grotendeels moet 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU. Dit zou betekenen dat tegen 2050 
de CO2-emissies in de energiesector met 
meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 
minstens 60% en in de woonsector en de 
dienstensector met ongeveer 90%.

ervan uitgegaan dat de nagestreefde 
terugdringing van broeikasgasemissies 
grotendeels moet worden bereikt binnen 
het grondgebied van de EU, bij gebrek aan 
een mondiaal akkoord over de kwestie. Dit 
zou betekenen dat tegen 2050 de CO2-
emissies in de energiesector met maar 
liefst meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 60% en 
in de woonsector en de dienstensector met 
90%.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1451
Herbert Reul

Voorstelvooreenverordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 
broeikasgasemissies grotendeels moest 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU.Dit zou betekenen dat tegen 2050 de 
CO2-emissies in onder andere de 
energiesector, de industrie, de 
vervoerssector, de woonsector en de 
dienstensector zouden moeten 
wordenteruggedrongen.

Or.de

Amendement 1452
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 205027 blijkt dat 
de nagestreefde terugdringing van 
broeikasgasemissies grotendeels moet 
worden bereikt binnen het grondgebied van 
de EU. Dit zou betekenen dat tegen 2050 
de CO2-emissies in de energiesector met 
meer dan 90% moeten zijn 
teruggedrongen, in de industrie met meer 
dan 80%, in de vervoerssector met 
minstens 60% en in de woonsector en de 
dienstensector met ongeveer 90%.

Uit de routekaart naar een concurrerende 
economie met lage emissies in 205027

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

Or. en

Amendement 1453
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaan op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbare koolstofarme 
energietechnologieën en -diensten. Een 
belangrijk deel van de begroting van deze 
maatschappelijke uitdaging moet derhalve 
besteed worden aan onderzoek en 
innovatie op het gebied van hernieuwbare 
energie, energiedistributie, slimme 
netwerken, energieopslag en energie-
efficiëntie. Deze moeten hand in hand gaan 
met niet-technologische oplossingen aan 
zowel de vraag- als de aanbodzijde. Dit 
alles moet onderdeel uitmaken van een 
geïntegreerd koolstofarm beleid. Dit geldt 
onder andere voor het leren beheersen van 
belangrijke ontsluitende technologieën, 
met name ICT-oplossingen, geavanceerde 
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basis van een open en transparante handel 
in energie en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.

fabricage, verwerking en materialen. Het 
doel is efficiënte energietechnologieën en -
diensten te leveren die zullen bijdragen 
aan een antwoord op de energie-
uitdagingen en die op grote schaal op de 
Europese en internationale markten kunnen 
worden ingevoerd, en slim beheer aan de 
vraagzijde tot stand te brengen op basis van 
een open en transparante handel in energie 
en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.

Or. en

Amendement 1454
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaan op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbare koolstofarme 
energietechnologieën en -diensten. 
Aangezien technologieën op het gebied 
van energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen de "no-regret"-opties zijn 
voor het bereiken van de doelstellingen 
ten aanzien van het koolstofarm maken 
van de EU, dient minstens 75% van de 
begroting van deze maatschappelijke 
uitdaging aan deze technologieën te 
worden toegewezen. Deze moeten hand in 
hand gaan met niet-technologische 
oplossingen aan zowel de vraag- als de 
aanbodzijde. Dit alles moet onderdeel 
uitmaken van een geïntegreerd koolstofarm 
beleid. Dit geldt onder andere voor het 
leren beheersen van belangrijke 
ontsluitende technologieën, met name ICT-
oplossingen, geavanceerde fabricage, 
verwerking en materialen. Het doel is 
efficiënte energietechnologieën en -
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diensten te leveren die op grote schaal op 
de Europese en internationale markten 
kunnen worden ingevoerd, en slim beheer 
aan de vraagzijde tot stand te brengen op 
basis van een open en transparante handel 
in energie en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.

Or. en

Motivering

Het Stappenplan Energie van de EC benadrukt dat hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 
deel uitmaken van alle scenario's die zijn gericht op het bereiken van de doelstellingen ten 
aanzien van het koolstofarm maken van de EU in 2050. Aanzienlijke steun voor ontwikkeling en 
innovatie is nodig, wil Europa dit doel bereiken.

Amendement 1455
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1456
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Horizon 2020 dient zich te richten op energietechnologieën zoals elektriciteitsopslag. Dit zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van de variabiliteit van hernieuwbare 
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energiebronnen.

Amendement 1457
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Horizon 2020 moet energietechnologieën zoals de opslag van elektriciteit in aanmerking nemen 
die een compensatie kunnen vormen voor de schommelingen van de hernieuwbare energie

Amendement 1458
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera



PE492.789v01-00 122/177 AM\907849NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1459
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 

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

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

Or. en

Amendement 1460
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaan op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbare koolstofarme
energietechnologieën en -diensten. Deze 
moeten hand in hand gaan met niet-
technologische oplossingen aan zowel de 
vraag- als de aanbodzijde. Dit alles moet 
onderdeel uitmaken van een geïntegreerd 
koolstofarm beleid. Dit geldt onder andere 

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

voor het leren beheersen van belangrijke 
ontsluitende technologieën, met name ICT-
oplossingen, geavanceerde fabricage, 
verwerking en materialen. Het doel is 
efficiënte energietechnologieën en -
diensten te leveren die op grote schaal op 
de Europese en internationale markten 
kunnen worden ingevoerd, en slim beheer 
aan de vraagzijde tot stand te brengen op 
basis van een open en transparante handel 
in energie en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.

Or. en

Amendement 1461
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 1462
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1463
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 

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

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

Or. en

Amendement 1464
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze verminderingen te bereiken 
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaan op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbare koolstofarme 
energietechnologieën en -diensten. Deze 
moeten hand in hand gaan met niet-
technologische oplossingen aan zowel de 
vraag- als de aanbodzijde. Dit alles moet 
onderdeel uitmaken van een geïntegreerd 
koolstofarm beleid. Dit geldt onder andere 
voor het leren beheersen van belangrijke 
ontsluitende technologieën, met name ICT-
oplossingen, geavanceerde fabricage,

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

fabricage, verwerking en materialen. Het 
doel is efficiënte energietechnologieën en -
diensten te leveren die op grote schaal op 
de Europese en internationale markten 
kunnen worden ingevoerd, en slim beheer 
aan de vraagzijde tot stand te brengen op 
basis van een open en transparante handel 
in energie en slimme energiezuinige 
beheerssystemen.

Or. en

Amendement 1465
Herbert Reul

Voorstelvooreenverordening
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze verminderingen te bereiken
moeten aanzienlijke investeringen worden 
gedaanophetgebied van onderzoek, 
ontwikkeling, demonstratie en de 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbarekoolstofarmeenergietechnologi
eën en -diensten.Dezemoetenhand in 
handgaanmet niet-technologische 
oplossingenaanzowel de vraag- als de 
aanbodzijde.Dit alles 
moetonderdeeluitmaken van 
eengeïntegreerdkoolstofarmbeleid. 
Ditgeldtonder andere 
voorhetlerenbeheersen van 
belangrijkeontsluitendetechnologieën, 
metname ICT-oplossingen, 
geavanceerdefabricage, verwerking en 
materialen.Hetdoelisefficiënteenergietechn
ologieën en -diensten televeren die 
opgroteschaalop de Europese en 
internationale markten kunnen worden 
ingevoerd, en slimbeheeraan de vraagzijde 
tot stand tebrengenopbasis van een open en 
transparantehandel in energie en 
slimmeenergiezuinigebeheerssystemen.

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

Or.de
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Amendement 1466
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten op het vlak van kosten en 
betrouwbaarheid concurreren met sterk 
geoptimaliseerde energiesystemen met 
erkende operatoren en technologieën. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
deze nieuwe, schonere, koolstofarme en 
efficiëntere energiebronnen op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. De industrie alleen 
of afzonderlijke lidstaten kunnen de kosten 
en de risico's, waarvoor de belangrijkste 
aanjagers (overgang naar een koolstofarme 
economie met betaalbare en zekere 
energie) zich buiten de markt bevinden, 
niet dragen.

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten concurreren met energiesystemen 
ontworpen voor historische operatoren en 
technologieën die tot op heden hebben 
geprofiteerd van hoge niveaus van 
onderzoeksfinanciering en subsidies. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
deze nieuwe, schone, koolstofarme en 
efficiëntere energiebronnen op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. Financiering voor 
onderzoek en ontwikkeling van 
fossielebrandstoftechnologieën komt 
derhalve niet in aanmerking in het kader 
van deze maatschappelijke uitdaging. De 
industrie alleen of afzonderlijke lidstaten 
kunnen de kosten en de risico's, waarvoor 
de belangrijkste aanjagers (overgang naar 
een koolstofarme economie met betaalbare 
en zekere energie) zich buiten de markt 
bevinden, niet dragen.

Or. en

Amendement 1467
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten op het vlak van kosten en 
betrouwbaarheid concurreren met sterk 
geoptimaliseerde energiesystemen met 
erkende operatoren en technologieën. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
deze nieuwe, schonere, koolstofarme en 
efficiëntere energiebronnen op de 

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten concurreren ten aanzien van 
energiesystemen ontworpen voor 
historische operatoren en technologieën 
die tot op heden het grootste deel van de 
onderzoeksbegrotingen en subsidies in 
Europa en de wereld hebben opgeslorpt. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
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benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. De industrie alleen 
of afzonderlijke lidstaten kunnen de kosten 
en de risico's, waarvoor de belangrijkste 
aanjagers (overgang naar een koolstofarme 
economie met betaalbare en zekere 
energie) zich buiten de markt bevinden, 
niet dragen.

deze nieuwe, schonere, koolstofarme en 
efficiëntere energiebronnen op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken, waardoor 
financiering voor onderzoek en 
ontwikkeling van 
fossielebrandstoftechnologieën niet in 
aanmerking komt in het kader van deze 
maatschappelijke uitdaging. De industrie 
alleen of afzonderlijke lidstaten kunnen de 
kosten en de risico's, waarvoor de 
belangrijkste aanjagers (overgang naar een 
koolstofarme economie met betaalbare en 
zekere energie) zich buiten de markt 
bevinden, niet dragen.

Or. en

Amendement 1468
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe technologieën en oplossingen
moeten op het vlak van kosten en 
betrouwbaarheid concurreren met sterk 
geoptimaliseerde energiesystemen met 
erkende operatoren en technologieën. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
deze nieuwe, schonere, koolstofarme en 
efficiëntere energiebronnen op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. De industrie alleen 
of afzonderlijke lidstaten kunnen de kosten 
en de risico's, waarvoor de belangrijkste 
aanjagers (overgang naar een koolstofarme 
economie met betaalbare en zekere 
energie) zich buiten de markt bevinden, 
niet dragen.

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten concurreren ten aanzien van
energiesystemen ontworpen voor 
historische operatoren en technologieën 
die tot op heden het grootste deel van de 
onderzoeksbegrotingen en subsidies in 
Europa en de wereld hebben opgeslorpt. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
nieuwe, schonere, hernieuwbare en 
efficiëntere energiebronnen op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. De industrie alleen 
of afzonderlijke lidstaten kunnen de kosten 
en de risico's, waarvoor de belangrijkste 
aanjagers (overgang naar een koolstofarme 
economie met betaalbare en zekere 
energie) zich buiten de markt bevinden, 
niet dragen.

Or. en
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Amendement 1469
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten op het vlak van kosten en 
betrouwbaarheid concurreren met sterk 
geoptimaliseerde energiesystemen met 
erkende operatoren en technologieën. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
deze nieuwe, schonere, koolstofarme en 
efficiëntere energiebronnen op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. De industrie alleen 
of afzonderlijke lidstaten kunnen de kosten 
en de risico's, waarvoor de belangrijkste 
aanjagers (overgang naar een koolstofarme
economie met betaalbare en zekere 
energie) zich buiten de markt bevinden, 
niet dragen.

Nieuwe technologieën en oplossingen 
moeten op het vlak van kosten en 
betrouwbaarheid concurreren met sterk
geoptimaliseerde energiesystemen met 
erkende operatoren en technologieën. 
Onderzoek en innovatie zijn essentieel om 
deze nieuwe, schonere en efficiëntere 
energiebronnen met geringe emissie op de 
benodigde schaal commercieel 
aantrekkelijk te maken. De industrie alleen 
of afzonderlijke lidstaten kunnen de kosten 
en de risico's, waarvoor de belangrijkste 
aanjagers (overgang naar een economie 
met geringe emissie, met betaalbare en 
zekere energie) zich buiten de markt 
bevinden, niet dragen.

Or. en

Amendement 1470
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze ontwikkeling te kunnen 
versnellen is een strategische benadering 
op het niveau van de Unie nodig op het 
gebied van energievoorziening, de vraag 
naar energie en het gebruik van energie in 
gebouwen, diensten, vervoer en industriële 
waardeketens. Dit brengt een afstemming 
van middelen in de EU met zich mee, 
waaronder fondsen voor cohesiebeleid, met 
name via de nationale en regionale 
strategieën voor slimme specialisatie, 
emissiehandelssystemen, 
overheidsopdrachten en andere 

Om deze ontwikkeling te kunnen 
versnellen is een strategische benadering 
op het niveau van de Unie nodig op het 
gebied van energievoorziening, de vraag 
naar energie en het gebruik van energie in 
gebouwen, diensten, vervoer en industriële 
waardeketens. Dit brengt een afstemming 
van middelen in de EU met zich mee, 
waaronder fondsen voor cohesiebeleid, met 
name via de nationale en regionale 
strategieën voor slimme specialisatie, 
emissiehandelssystemen, 
overheidsopdrachten en andere 
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financieringsmechanismen. Het vraagt ook 
om regelgevings- en toepassingsbeleid 
voor hernieuwbare brandstoffen en 
efficiënt gebruik van energie, op maat 
vervaardigde technische ondersteuning en 
capaciteitsopbouw om hindernissen van 
niet technische aard weg te nemen.

financieringsmechanismen. Het vraagt ook 
om regelgevings- en toepassingsbeleid 
voor hernieuwbare brandstoffen en 
efficiënt gebruik van energie, op maat 
vervaardigde technische ondersteuning en 
capaciteitsopbouw om hindernissen van 
niet technische aard weg te nemen. Met 
betrekking tot de ultraperifere regio's 
dient rekening te worden gehouden met 
de mogelijkheid om stimulansen te bieden 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare 
energie, door te profiteren van het 
potentieel aan alternatieve 
energiebronnen en de afhankelijkheid 
van fossiele energie af te bouwen.

Or. pt

Motivering

Zoals voorgesteld door de Europese Commissie in haar recente mededeling over de ultraperifere 
regio's COM(2012)0287 van 20 juni 2012, dient te worden beoordeeld hoe de financiering van 
hernieuwbare energie en meer energie-efficiëntie kan worden bereikt in het kader van de 
structuurfondsen, zodat naar behoren rekening kan worden gehouden met de specifieke 
kenmerken en behoeften van de ultraperifere regio´s.

Amendement 1471
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om deze ontwikkeling te kunnen 
versnellen is een strategische benadering 
op het niveau van de Unie nodig op het 
gebied van energievoorziening, de vraag 
naar energie en het gebruik van energie in 
gebouwen, diensten, vervoer en industriële 
waardeketens. Dit brengt een afstemming 
van middelen in de EU met zich mee, 
waaronder fondsen voor cohesiebeleid, met 
name via de nationale en regionale 
strategieën voor slimme specialisatie, 
emissiehandelssystemen, 
overheidsopdrachten en andere 
financieringsmechanismen. Het vraagt ook 
om regelgevings- en toepassingsbeleid 

Om deze ontwikkeling te kunnen 
versnellen is een strategische benadering 
op het niveau van de Unie nodig op het 
gebied van energievoorziening, de vraag 
naar energie en het gebruik van energie in 
gebouwen, diensten, vervoer en industriële 
waardeketens. Dit brengt een afstemming 
van middelen in de EU met zich mee, 
waaronder fondsen voor cohesiebeleid, met 
name via de nationale en regionale 
strategieën voor slimme specialisatie, 
emissiehandelssystemen, 
overheidsopdrachten en andere 
financieringsmechanismen. Het vraagt ook 
om regelgevings- en toepassingsbeleid 
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voor hernieuwbare brandstoffen en
efficiënt gebruik van energie, op maat 
vervaardigde technische ondersteuning en 
capaciteitsopbouw om hindernissen van 
niet-technische aard weg te nemen.

voor hernieuwbare brandstoffen, efficiënt 
gebruik en veiligheid van energie, op maat 
vervaardigde technische ondersteuning en 
capaciteitsopbouw om hindernissen van 
niet-technische aard weg te nemen.

Or. en

Amendement 1472
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) biedt zo'n 
strategische benadering. Het biedt een 
agenda voor de lange termijn voor de 
aanpak van de belangrijkste knelpunten op 
het gebied van innovatie waarmee 
energietechnologieën te kampen hebben 
tijdens de fase van grensverleggend 
onderzoek, de O&O/'Proof-of-Concept'-
fasen en de demonstratiefase, wanneer 
bedrijven kapitaal nodig hebben om grote, 
nieuwe projecten te financieren en het 
markttoepassingsproces te openen.

Het strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) biedt zo'n 
strategische benadering. Het biedt een 
agenda voor de lange termijn voor de 
aanpak van de belangrijkste knelpunten op 
het gebied van innovatie waarmee 
energietechnologieën te kampen hebben 
tijdens de fase van grensverleggend 
onderzoek, de O&O/'Proof-of-Concept'-
fasen en de demonstratiefase, wanneer 
bedrijven kapitaal nodig hebben om grote, 
nieuwe projecten te financieren en het 
markttoepassingsproces te openen. In 
aanvulling op de verschillende 
technologieën die onder het SET-plan 
vallen, worden andere nieuw opkomende 
technologieën die knelpunten aanpakken, 
eveneens behandeld.

Or. en

Amendement 1473
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese toegevoegde waarde van het 
SET-plan bestaat erin dat, met het oog op 
een optimale inzet van hulpbronnen, voor 
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elke in dit plan opgenomen technologie
afzonderlijke begrotingslijnen worden 
vastgesteld.

Or. it

Amendement 1474
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar28. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met 
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar28. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met 
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen. Financiering door de 
Europese Unie wordt uitsluitend 
aangewend om duurzame technologie te 
financieren, in overeenstemming met de 
langetermijndoelstellingen van de 
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Europese Unie op het gebied van klimaat 
en energie.

Or. en

Amendement 1475
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar28. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met 
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote 
risico's en hoge kosten die de spankracht 
van individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar28. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen, die 
banen scheppen en veilige en schone 
energiebronnen inzetten. Op EU niveau 
ondernomen acties ondersteunen ook
programma's die de tenuitvoerlegging van 
de Europa 2020-doelstellingen 
ondersteunen, die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij activiteiten zoals 
demonstraties op industriële schaal te 
verminderen, en ontwikkelen Europa-
brede, interoperabele energieoplossingen.
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Or. en

Amendement 1476
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar*. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met 
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar1. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op en verruiming van de activiteiten van 
de lidstaten doordat de nadruk wordt 
gelegd op activiteiten met een duidelijke 
Europese toegevoegde waarde, met name 
activiteiten met een groot potentieel om als 
hefboom te fungeren voor nationale 
middelen en economische en efficiënte 
schaalvoordelen te creëren. Op EU niveau 
ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

Or. en
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Amendement 1477
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar28. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een 
aanvulling op de activiteiten van de 
lidstaten doordat de nadruk wordt gelegd 
op activiteiten met een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde, met name activiteiten 
met een groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar28. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie dient derhalve de nadruk te 
leggen op activiteiten, van kleinschalige 
tot grootschalige activiteiten, met een 
duidelijke Europese toegevoegde waarde, 
met name activiteiten met een groot 
potentieel om als hefboom te fungeren 
voor nationale middelen. Op EU niveau 
ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

Or. en

Amendement 1478
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het SET-plan als 
onderzoeks- en innovatiepijler van het 
Europese energiebeleid zal de continuïteit 
van de energievoorziening van de Unie en 
de overgang naar een koolstofarme 
economie versterken, de koppeling van 
onderzoeks- en innovatieprogramma's aan 
trans-Europese en regionale investeringen 
in energie-infrastructuur vereenvoudigen 
en de bereidheid van investeerders 
vergroten om kapitaal beschikbaar te 
stellen voor projecten met lange 
aanlooptermijnen en aanzienlijke 
technologische en marktrisico's. Er 
ontstaan mogelijkheden voor innovatie 
voor kleine en grote bedrijven die worden 
geholpen op mondiaal niveau concurrerend 
te worden of te blijven waar sprake is van 
ruime en toenemende mogelijkheden voor 
energietechnologieën.

De uitvoering van het SET-plan als 
onderzoeks- en innovatiepijler van het 
Europese energiebeleid zal de continuïteit 
van de energievoorziening van de Unie en 
de overgang naar een koolstofarme 
economie versterken, de koppeling van 
onderzoeks- en innovatieprogramma's aan 
trans-Europese en regionale investeringen 
in energie-infrastructuur vereenvoudigen 
en de bereidheid van investeerders 
vergroten om kapitaal beschikbaar te 
stellen voor projecten met lange 
aanlooptermijnen en aanzienlijke 
technologische en marktrisico's. Er 
ontstaan mogelijkheden voor innovatie 
voor kleine en grote bedrijven die worden 
geholpen op mondiaal niveau concurrerend 
te worden of te blijven waar sprake is van 
ruime en toenemende mogelijkheden voor 
energietechnologieën. De industriële 
initiatieven van het SET-plan moeten in 
afzonderlijke begrotingsonderdelen 
worden ingedeeld. Met name zullen 
hernieuwbare energietechnologieën 
volgens het Stappenplan Energie 2050 in 
2050 goed zijn voor 55 tot 75% van het 
energieverbruik in de EU, waarbij wind 
meer elektriciteit levert dan elke andere 
technologie. Daarom moet in het SET-
plan een aparte begrotingspost voor het 
industrieel initiatief inzake windenergie 
worden uitgetrokken.

Or. en

Motivering

Een aparte begrotingspost voor het industrieel initiatief inzake windenergie in het SET-plan 
biedt zekerheid aan particuliere investeerders om hun investeringsplannen op te stellen en hun 
bijdragen binnen de O&O-financiën van de EU te bundelen. Bovendien worden dankzij aparte 
begrotingsposten tegenstrijdige prioriteiten voorkomen en wordt de industrie gestimuleerd actief 
deel te nemen en bij te dragen aan de financiering, met een grotere transparantie en snellere 
concrete resultaten als gevolg.

Amendement 1479
Fiona Hall, Kent Johansson
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het SET-plan als
onderzoeks- en innovatiepijler van het 
Europese energiebeleid zal de continuïteit 
van de energievoorziening van de Unie en 
de overgang naar een koolstofarme 
economie versterken, de koppeling van 
onderzoeks- en innovatieprogramma's aan 
trans-Europese en regionale investeringen 
in energie-infrastructuur vereenvoudigen 
en de bereidheid van investeerders 
vergroten om kapitaal beschikbaar te 
stellen voor projecten met lange 
aanlooptermijnen en aanzienlijke 
technologische en marktrisico's. Er 
ontstaan mogelijkheden voor innovatie 
voor kleine en grote bedrijven die worden 
geholpen op mondiaal niveau concurrerend 
te worden of te blijven waar sprake is van 
ruime en toenemende mogelijkheden voor 
energietechnologieën.

De uitvoering van het SET-plan als 
onderzoeks- en innovatiepijler van het 
Europese energiebeleid zal de continuïteit 
van de energievoorziening van de Unie en 
de overgang naar een koolstofarme 
economie versterken, de koppeling van 
onderzoeks- en innovatieprogramma's aan 
trans-Europese en regionale investeringen 
in energie-infrastructuur vereenvoudigen 
en de bereidheid van investeerders 
vergroten om kapitaal beschikbaar te 
stellen voor projecten met lange 
aanlooptermijnen en aanzienlijke 
technologische en marktrisico's. Er 
ontstaan mogelijkheden voor innovatie 
voor kleine en grote bedrijven die worden 
geholpen op mondiaal niveau concurrerend 
te worden of te blijven waar sprake is van 
ruime en toenemende mogelijkheden voor 
energietechnologieën. Om de particuliere 
sector voldoende beleids- en financiële 
zekerheid te bieden, zullen de 
technologieën in het SET-plan via 
afzonderlijke begrotingsonderdelen 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 1480
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van het SET-plan als 
onderzoeks- en innovatiepijler van het 
Europese energiebeleid zal de continuïteit 
van de energievoorziening van de Unie en 
de overgang naar een koolstofarme

De uitvoering van het SET-plan als 
onderzoeks- en innovatiepijler van het 
Europese energiebeleid zal de continuïteit 
van de energievoorziening van de Unie en 
de overgang naar een economie met 
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economie versterken, de koppeling van 
onderzoeks- en innovatieprogramma's aan 
trans-Europese en regionale investeringen 
in energie-infrastructuur vereenvoudigen 
en de bereidheid van investeerders 
vergroten om kapitaal beschikbaar te 
stellen voor projecten met lange 
aanlooptermijnen en aanzienlijke 
technologische en marktrisico's. Er 
ontstaan mogelijkheden voor innovatie 
voor kleine en grote bedrijven die worden 
geholpen op mondiaal niveau concurrerend 
te worden of te blijven waar sprake is van 
ruime en toenemende mogelijkheden voor 
energietechnologieën.

geringe emissie versterken, de koppeling 
van onderzoeks- en innovatieprogramma's 
aan trans-Europese en regionale 
investeringen in energie-infrastructuur 
vereenvoudigen en de bereidheid van 
investeerders vergroten om kapitaal 
beschikbaar te stellen voor projecten met 
lange aanlooptermijnen en aanzienlijke 
technologische en marktrisico's. Er 
ontstaan mogelijkheden voor innovatie 
voor kleine en grote bedrijven die worden 
geholpen op mondiaal niveau concurrerend 
te worden of te blijven waar sprake is van 
ruime en toenemende mogelijkheden voor 
energietechnologieën.

Or. en

Amendement 1481
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

De beschrijving "koolstofarm" is 
subjectief en verwijst naar een steeds 
lager wordende emissiegrens terwijl 
Europa vorderingen maakt in het 
koolstofarm maken van haar economie. 
Er is op korte termijn een kwantitatieve 
beschrijving nodig die overeenkomt met 
het streven om emissies in 2050 met 80-
95% te verlagen ten opzichte van het 
niveau in 1990. Desalniettemin moet ieder 
voorgesteld proces, zoals koolstofopvang 
en -hergebruik (carbon capture and usage 
- CCU), die gebruikmaakt van fossiele 
koolstof en resulteert in de netto-
levenscyclusemissie van een significant 
aandeel van die koolstof in de lucht, nu al 
als "koolstofrijk" worden aangemerkt en 
is als zodanig in strijd met het 
klimaatbeleid van de EU, het SET-plan en 
de doelstellingen van Horizon 2020.

Or. en
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Amendement 1482
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in het kader van deze 
uitdaging vormen derhalve de 
technologische ruggengraat van het 
Europees energie- en klimaatbeleid. Ze 
zullen ook bijdragen aan de 
totstandkoming van de Innovatie-Unie op 
het gebied van energie en de 
beleidsdoelstellingen die worden 
beschreven in "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen", "Industriebeleid in een tijd 
van mondialisering" en "Een digitale 
agenda voor Europa".

De activiteiten in het kader van deze 
uitdaging vormen samen met de relevante 
en interagerende activiteiten in de andere 
uitdagingen derhalve de technologische 
ruggengraat van het Europees energie- en 
klimaatbeleid. Ze zullen ook bijdragen aan 
de totstandkoming van de Innovatie-Unie 
op het gebied van energie en de 
beleidsdoelstellingen die worden 
beschreven in "Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen", "Industriebeleid in een tijd 
van mondialisering" en "Een digitale 
agenda voor Europa".

Or. en

Amendement 1483
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd.

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en –fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd, maar er moet worden gezorgd 
voor coördinatie met de uitdagingen op 
het gebied van energie om synergieën 
tussen beide programma's te bevorderen 
en een volledige en samenhangende 
routekaart van Europees O&O op het vlak 
van energie op te stellen.

Or. fr

Motivering

De samenhang met het Euratom-programma moet worden versterkt opdat het Europees 
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onderzoeksbeleid op het vlak van energie zou berusten op een volledige visie van de gewenste 
energiemix en gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden geboden door de gecombineerde 
opwekking van diverse energievormen (bijvoorbeeld de opwekking van elektriciteit op basis van 
kernenergie en waterstof)

Amendement 1484
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd.

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd, maar er is echter coördinatie 
nodig met maatschappelijke uitdaging nr. 
3 om synergieën tussen beide 
programma's te creëren en een hogere 
mate van efficiëntie in het gebruik van 
hulpbronnen te bevorderen.

Or. en

Amendement 1485
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Angelika 
Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd.

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd. Mogelijke synergieën tussen 
de uitdaging van "veilige, schone en 
efficiënte energie" en het Euratom-deel 
van Horizon 2020 zullen worden 
overwogen.

Or. en
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Motivering

Consistentie met het Euratom-programma dient versterkt te worden, zodat het Europese 
onderzoeksbeleid in de energiesector wordt gebaseerd op een compleet beeld van de energiemix 
en voordeel kan halen uit de mogelijkheden van het gecombineerd opwekken van verschillende 
soorten energie (d.w.z. de gecombineerde elektriciteitsopwekking uit nucleaire en 
waterstofproductie).

Amendement 1486
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020 
uitgevoerd.

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit kernfusie 
en inzake de veiligheids- en 
zekerheidsaspecten van kernsplijting 
worden in het Euratom-deel van Horizon 
2020 uitgevoerd.

Or. en

Amendement 1487
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden in het 
Euratom-deel van Horizon 2020
uitgevoerd.

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie inzake energie uit 
kernsplijting en -fusie worden buiten het 
meerjarig financieel kader van de EU
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 1488
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Het energieverbruik verminderen en de 
koolstofvoetafdruk verkleinen door middel 
van slim en duurzaam gebruik

(a) Het energieverbruik verminderen en de 
koolstofvoetafdruk verkleinen door middel 
van slim, duurzaam en veilig gebruik

Or. en

Amendement 1489
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor gebouwen 
die vrijwel emissievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, hoog-efficiënte 
industrieën en grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 
mogelijk te maken.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en controlesystemen met ingebouwde 
intelligentie om optimalisering van
realtime-energiebeheer voor gebouwen die 
vrijwel emissievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, balans tussen 
efficiëntie en lage kwaliteit, hoog-
efficiënte industrieën en grootschalige 
toepassing van energiezuinige oplossingen 
door bedrijven, personen, gemeenschappen 
en steden mogelijk te maken en het 
toepassen van, onder andere,
technologieën voor de gecombineerde 
opwekking van elektriciteit, technologieën 
voor micronetwerken en duurzame 
voertuigen.

Or. en

Amendement 1490
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor gebouwen 
die vrijwel emissievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, hoog-efficiënte 
industrieën en grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 
mogelijk te maken.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor steden en 
gebieden, voor gebouwen die vrijwel 
emissievrij zijn, voor gerenoveerde 
gebouwen, hernieuwbare verwarming en 
koeling (ook door winning van energie uit 
afval), hoogefficiënte industrieën en 
grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 
mogelijk te maken.

Or. fr

Motivering

Deze alinea verwijst blijkbaar uitsluitend naar nieuwe gebouwen. Er moet echter ook worden 
vermeld dat onderzoek nodig is naar een verbetering van de energie-efficiëntie van oudere 
gebouwen. Het is belangrijk dat de discussie over ontwerp of renovatie niet alleen handelt over 
gebouwen, maar ook over huizenblokken of wijken.

Amendement 1491
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor gebouwen 
die vrijwel emissievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, hoog-efficiënte 
industrieën en grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor steden en 
gebieden, gebouwen die vrijwel emissievrij 
zijn, gerenoveerde gebouwen, 
hernieuwbare verwarming en koeling, 
waaronder energiewinning uit afval, 
hoog-efficiënte industrieën en 
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mogelijk te maken. grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen en diensten 
door bedrijven, personen, gemeenschappen 
en steden mogelijk te maken.

Or. en

Motivering

Deze alinea dient niet alleen te verwijzen naar nieuwe gebouwen, maar ook naar onderzoek dat 
nodig is om de energie-efficiëntie, waaronder de verwarming, van oude gebouwen te verbeteren. 
Wat betreft het ontwerp evenals de renovatie dient in termen van districten of buurten te worden 
gedacht in plaats van individuele gebouwen. Energiediensten leveren een belangrijke bijdrage 
aan energie-efficiëntie en energiebesparing.

Amendement 1492
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor gebouwen 
die vrijwel emissievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, hoog-efficiënte 
industrieën en grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 
mogelijk te maken.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor 
energiegunstige gebouwen die vrijwel 
emissievrij zijn, hernieuwbare verwarming 
en koeling, hoog-efficiënte industrieën en 
grootschalige toepassing van 
energiezuinige en energiebesparende 
oplossingen door bedrijven, personen, 
gemeenschappen en steden mogelijk te 
maken.

Or. en

Amendement 1493
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor gebouwen 
die vrijwel emissievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, hoog-efficiënte 
industrieën en grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 
mogelijk te maken.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
en realistische tests van nieuwe concepten, 
niet-technologische oplossingen, 
efficiëntere, maatschappelijk verantwoorde 
en betaalbare technologische componenten 
en systemen met ingebouwde intelligentie 
om realtime-energiebeheer voor gebouwen 
die vrijwel energievrij zijn, hernieuwbare 
verwarming en koeling, hoog-efficiënte 
industrieën en grootschalige toepassing van 
energiezuinige oplossingen door bedrijven, 
personen, gemeenschappen en steden 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 1494
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lage kosten, koolstofarme 
elektriciteitsvoorziening

(b) Duurzame, koolstofarme 
elektriciteitsvoorziening

Or. en

Amendement 1495
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Lage kosten, koolstofarme
elektriciteitsvoorziening

(b) Goedkope elektriciteitsvoorziening met 
lage emissies

Or. en
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Amendement 1496
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1497
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 1498
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van innovatieve hernieuwbare 
brandstoffen, flexibele en efficiënte 
fossielebrandstofcentrales, waaronder
grootschaliger, goedkopere, 
milieuvriendelijke koolstofvastleggings- en 
-opslagtechnologieën met een grotere 
omzettingsefficiëntie, adequate flexibiliteit 
voor de opwekking van back-upenergie en 
grotere beschikbaarheid voor verschillende 
markt- en bedrijfsomgevingen.

Or. en

Motivering

Naar gelang meer windturbines en PV-zonne-energiemodules geïnstalleerd worden, moeten 
conventionele energiecentrales gereed zijn om flexibele, betrouwbare en efficiënte 
energievoorziening te handhaven als er geen wind is of als de zon niet schijnt. Bovendien moet 
een reeks "netwerkdiensten" de stabiliteit van het netwerk garanderen. O&O met betrekking tot 
flexibele en efficiënte opwekking van back-upenergie dient in Horizon 2020 te worden 
opgenomen.

Amendement 1499
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van innovatieve hernieuwbare 
brandstoffen (zoals energieproductie op 
basis van afvalbeheer en waterzuivering), 
grootschaliger, goedkopere, 
milieuvriendelijke koolstofvastleggings- en 
-opslagtechnologieën en -infrastructuren 
met een grotere omzettingsefficiëntie en 
grotere beschikbaarheid voor verschillende 
markt- en bedrijfsomgevingen.
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Or. en

Amendement 1500
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1501
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1502
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het hergebruik van CO2 wordt vermeld in het specifieke programma. Het zou interessant zijn om 
er ook naar te verwijzen in de verordening inzake het kaderprogramma

Amendement 1503
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1504
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1505
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1506
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 I – deel III – punt 3.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van technologieën en 
waardeketens om bio-energie, waterstof en 
andere alternatieve vloeibare of 
gasvormige brandstoffen te produceren
met potentieel voor efficiëntere 
energieomzetting.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om waterstof als een veelzijdige energiebron te onderscheiden (anders dan 
door het gebruik van brandstofcellen) waarvoor de markt wat betreft groene productie, opslag 
en het proces ontwikkeld moet zijn. Onder "andere alternatieve brandstoffen" vallen onder meer 
voertuigen op aardgas, synthetisch methaan en niet-conventionele gassen.

Amendement 1507
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1508
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk om waterstof te vermelden als veelzijdige energiedrager (naast het gebruik 
ervan in brandstofcellen) en dat er een markt voor moet worden ontwikkeld die meteen rekening 
houdt met "groene" productie, opslag en omzetting. De "andere alternatieve brandstoffen"
omvatten onder meer aardgas onder druk (CNG – compressed natural gas) als 
voertuigbrandstof, biogas en niet-conventionele koolwaterstoffen. 

Amendement 1509
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1510
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1511
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 1512
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter c – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn ook gericht op 
onderzoek naar en de ontwikkeling en 
realistische demonstratie van 
technologieën en/of materialen ten 
behoeve van een hogere mate van 
flexibiliteit en efficiëntie van thermische-
energiecentrales die genoodzaakt kunnen 
worden in te grijpen als intermittente 
hernieuwbare bronnen niet in staat zijn 
aan het systeem te leveren en de stabiliteit 
van het netwerk te verzekeren.

Or. en

Motivering

De variabele output van wind- en fotovoltaïsche energie brengt de stabiliteit van het netwerk en 
de zekerheid van de toevoer in het geding. Dit kan verholpen worden door hernieuwbare 
bronnen met elektriciteit afkomstig van conventionele energiecentrales af te wisselen, waardoor 
een hogere integratie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in het netwerk mogelijk wordt 
gemaakt. Momenteel worden ze echter ontworpen om op basislastvermogen te draaien, terwijl ze 
als back-up voor hernieuwbare energie vaak in deellast zullen draaien, wat een uitdaging vormt. 
Er is onderzoek nodig om de efficiëntie van conventionele energiecentrales te optimaliseren.

Amendement 1513
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Eén slim Europees elektriciteitsnetwerk (d) Eén flexibel, betrouwbaar en slim 
Europees energienetwerk

Or. fr

Motivering

Om een verband met de uitdaging van de energieschommelingen tot stand te brengen, moet ook 
het begrip "flexibel netwerk" worden opgenomen. De slimme gasnetwerken moeten ook ter 
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sprake worden gebracht omdat ze een flexibel beheer van het netwerk mogelijk maken en 
alternatieve gasbronnen invoeren (bijvoorbeeld biogas).

Amendement 1514
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Eén slim Europees elektriciteitsnetwerk (d) Eén slim, flexibel Europees 
energienetwerk

Or. en

Amendement 1515
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende 
markt onder normale omstandigheden en 
in noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken te kunnen plannen, controleren 
en besturen en veilig te laten functioneren

Or. en

Amendement 1516
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren. Bijzondere aandacht moet 
gaan naar "slimme netwerken" op het 
platteland, die specifieke uitdagingen met 
zich meebrengen en innoverende 
technologische verworvenheden vergen.

Or. fr

Amendement 1517
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen voor flexibele 
energie samen met de gehele 
elektriciteitsketen, van 
elektriciteitsopwekking, -transmissie, -
distributie tot eindgebruikerssystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendig en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om waterstof als een veelzijdige energiebron te onderscheiden (anders dan 
door het gebruik van brandstofcellen) waarvoor de markt wat betreft groene productie, opslag 
en het proces ontwikkeld moet zijn. Onder "andere alternatieve brandstoffen" vallen onder meer 
voertuigen op aardgas, synthetisch methaan en niet-conventionele gassen.

Amendement 1518
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren, waarmee derhalve de 
volledige inzet en het gebruik van 
intermittente hernieuwbare 
energiebronnen ondersteund wordt.

Or. en

Amendement 1519
Graham Watson, Vittorio Prodi, Ana Gomes, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
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onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren en om een toenemend 
aandeel hernieuwbare bronnen in 
evenwicht te brengen.

Or. en

Amendement 1520
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren en om een toenemend 
aandeel hernieuwbare bronnen in 
evenwicht te brengen.

Or. en

Amendement 1521
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
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klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

ecologisch duurzame, klimaatbestendige 
en concurrerende markt onder normale 
omstandigheden en in noodsituaties te 
kunnen plannen, controleren en besturen en 
veilig te laten functioneren.

Or. en

Amendement 1522
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 
demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele en 
flexibele netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

Or. fr

Motivering

Om een verband met de uitdaging van de energieschommelingen tot stand te brengen, moet ook 
het begrip "flexibel netwerk" worden opgenomen. De slimme gasnetwerken moeten ook ter 
sprake worden gebracht omdat ze een flexibel beheer van het netwerk mogelijk maken en 
alternatieve gasbronnen invoeren (bijvoorbeeld biogas). 

Amendement 1523
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 

De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en realistische 



AM\907849NL.doc 161/177 PE492.789v01-00

NL

demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, CO2-vrije, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

demonstratie van nieuwe nettechnologieën, 
waaronder opslagsystemen en 
marktontwerpen om interoperabele 
netwerken in een open, duurzame, 
klimaatbestendige en concurrerende markt 
onder normale omstandigheden en in 
noodsituaties te kunnen plannen, 
controleren en besturen en veilig te laten 
functioneren.

Or. en

Amendement 1524
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën (waaronder 
visionaire acties) en de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van pan-Europese 
onderzoeksprogramma's en faciliteiten van 
wereldklasse. Technologische innovatie
gaat gepaard met beleid en initiatieven die 
niet-technologische innovatie 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 1525
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën (waaronder 
visionaire acties) en de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van pan-Europese 

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën (waaronder 
visionaire acties), de impact van 
apparaten, faciliteiten en nieuwe 
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onderzoeksprogramma's en faciliteiten van 
wereldklasse.

technologische ontwikkelingen op het 
mariene milieu en de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van pan-Europese 
onderzoeksprogramma's en faciliteiten van 
wereldklasse.

Or. en

Amendement 1526
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën (waaronder 
visionaire acties) en de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging van pan-Europese 
onderzoeksprogramma's en faciliteiten van 
wereldklasse. Vergelijkend, interagerend 
onderzoek op het subnationale niveau kan 
dit helpen vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 1527
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek voor 
energietechnologieën op het gebied van de 
exploratie, opwekking, transmissie en het 
gebruik van energie (waaronder visionaire 
acties zoals het hergebruik van CO2) en de 
gezamenlijke tenuitvoerlegging van pan-
Europese onderzoeksprogramma's en 
faciliteiten van wereldklasse.

Or. fr
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Motivering

Het is de bedoeling om te onderstrepen dat de volledige energieketen van een multidisciplinaire 
aanpak moet kunnen profiteren. Met name de nieuwe technologieën die in de tweede pijler (ITC, 
nanotechnologie, biotechnologie) worden ontwikkeld, moeten in dit gedeelte worden opgenomen 
om tussen de prioriteiten synergieën tot stand te brengen. Het hergebruik van CO2 moet ook in 
dit gedeelte worden vermeld.

Amendement 1528
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1529
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen gericht zijn op de 
ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor een krachtige en 
transparante beleidsondersteuning, zoals 
activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke acceptatie en 
betrokkenheid, de betrokkenheid van de 
gebruiker en duurzaamheid.

De activiteiten zullen gericht zijn op de 
ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen en toekomstgerichte 
scenario's voor een krachtige en 
transparante beleidsondersteuning, zoals 
activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke acceptatie en 
betrokkenheid, de betrokkenheid van de 
gebruiker, analyse van de milieueffecten
en de duurzaamheid.

Or. fr
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Motivering

Het is belangrijk de evaluatie van milieuaspecten in verband met de energieproblematiek op te 
nemen. Deze evaluatie dient te berusten op een analyse van de levenscyclus en de ecologische 
voetafdruk. Het zou dienstig zijn om databanken op te richten en langetermijnscenario's (over 
het model van de toekomstverwachting van het IEA) op te stellen waarin alle energiebronnen in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 1530
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, 
Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen gericht zijn op de 
ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor een krachtige en 
transparante beleidsondersteuning, zoals 
activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke acceptatie en 
betrokkenheid, de betrokkenheid van de 
gebruiker en duurzaamheid.

De activiteiten zullen gericht zijn op de 
ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor een krachtige en 
transparante beleidsondersteuning, zoals 
activiteiten op het gebied van 
maatschappelijke acceptatie en 
betrokkenheid, de betrokkenheid van de 
gebruiker, milieueffecten en 
duurzaamheid.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de evaluatie van milieueffecten met betrekking tot het energieprobleem op 
te nemen die gebaseerd moet zijn op een analyse van de levenscyclus en ecologische voetafdruk. 
Het zou nuttig zijn om databases op te stellen en langetermijnscenario's te bedenken (op basis 
van de toekomstige IEA), met inbegrip van allerlei soorten energiebronnen.

Amendement 1531
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zullen gericht zijn op 
toegepaste innovatie die de 
marktintroductie van nieuwe 

De activiteiten zullen gericht zijn op 
toegepaste innovatie die de 
marktintroductie van nieuwe 



AM\907849NL.doc 165/177 PE492.789v01-00

NL

energietechnologieën en -diensten moet 
vereenvoudigen, niet-technologische 
belemmeringen aanpakt, en een 
kostenbesparende uitvoering van het 
energiebeleid van de Unie moet versnellen.

energietechnologieën en -diensten moet 
vereenvoudigen, niet-technologische 
belemmeringen aanpakt, en een 
kostenbesparende uitvoering van het 
energiebeleid van de Unie moet versnellen.
In verband hiermee wordt het programma 
"Intelligente energie - Europa", dat met 
succes ten uitvoer is gelegd in het kader 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(Competitiveness and Innovation 
Programme, CIP), met een ambitieus 
budget voortgezet in het kader van het 
huidige Horizon 2020-programma.

Or. en

Amendement 1532
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1533
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Dieter-Lebrecht Koch, Chris Davies, Herbert Reul

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Flexibele en efficiënte op fossiele 
brandstoffen gestookte energiecentrales 
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maken de opwekking van elektriciteit uit 
intermittente hernieuwbare bronnen 
mogelijk.
De activiteiten zijn gericht op onderzoek 
naar en de ontwikkeling en demonstratie 
van technologieën en/of materialen 
waardoor een hogere flexibiliteit en 
efficiëntie mogelijk gemaakt wordt voor 
fossielebrandstofcentrales die 
genoodzaakt kunnen worden om in te 
grijpen als intermittente hernieuwbare 
bronnen niet in staat zijn om aan het 
systeem te leveren en om stabiliteit van het 
netwerk te verzekeren.

Or. en

Amendement 1534
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3.3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Compensatie van de gevolgen van 
klimaatverandering voor 
energievoorziening
De activiteiten zijn gericht op 
multidisciplinair onderzoek van 
regionaal-afhankelijke 
klimaatveranderingen (neerslag, 
hydrologie) en de gevolgen voor de 
toekomstige energievoorziening, 
waaronder ook het aanpassen van 
bestaande technologieën (hydro-
energiecentrales, koelsystemen, 
polygeneratiesystemen) en de overgang 
naar het nieuwe energietoevoermodel.

Or. en

Amendement 1535
Christian Ehler



AM\907849NL.doc 167/177 PE492.789v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 4. Slim, groen, veilig en geïntegreerd 
vervoer

Or. en

Amendement 1536
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 4. Vervoer en mobiliteit die slim, groen en 
geïntegreerd zijn

Or. en

Amendement 1537
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De specifieke doelstelling is een Europees 
vervoerssysteem tot stand te brengen dat 
grondstofzuinig, milieuvriendelijk, veilig 
en naadloos functioneert ten behoeve van 
de burgers, de economie en de 
maatschappij. Dit vervoerssysteem omvat 
ook maritiem vervoer, aangezien dit het 
algehele doel van reductie van maritieme 
emissies kan ondersteunen. De focus 
dient gericht te zijn op onderzoek en 
innovatie die de introductie van nieuwe 
brandstoffen en geïntegreerde 
oplossingen voor het verbeteren van de 
totale prestaties ondersteunen. Onderzoek 
dat op maritiem vervoer gericht is, moet 
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ondersteund worden zodat er meer 
veranderingen in duurzame technologieën 
plaatsvinden. Daarom moet het Europees 
Partnerschap voor innovatie voor 
"toekomstig vervoer" een alomvattende 
benadering opstellen.

Or. en

Motivering

Het doel van de activiteiten is de invloed van vervoer op het klimaat en het milieu tot een 
minimum te beperken door de efficiëntie ervan te vergroten wat betreft het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. In 
dit opzicht mag maritiem vervoer niet achterwege gelaten worden.

Amendement 1538
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1539
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1540
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1541
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1542
Christian Ehler

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

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme 
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit.

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme 
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit. Met een groeiende 
verkeersdichtheid kunnen de uitdagingen 
op het gebied van veiligheid van 
massavervoerssystemen nieuwe niveaus 
bereiken, die reeds in de onderzoeksfasen 
van nieuwe concepten en technologieën 
aan de orde dienen te komen.

Or. en

Amendement 1543
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme 
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit.

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een energiezuinige,
koolstofarme maatschappij en een 
klimaatbestendige economie. Ondanks de 
groei van de vervoerssector dient deze 
sector een aanzienlijke vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen en andere 
negatieve milieueffecten te verwezenlijken 
en de afhankelijkheid van olie te 
doorbreken met behoud van een hoge mate 
van efficiëntie en mobiliteit.

Or. en
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Amendement 1544
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme 
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit.

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten, 
levenskwaliteit en de vereisten van een 
koolstofarme maatschappij en een 
klimaatbestendige economie. Ondanks de 
groei van de vervoerssector dient deze 
sector een aanzienlijke vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen en andere 
negatieve milieueffecten te verwezenlijken 
en de afhankelijkheid van olie te 
doorbreken met behoud van een hoge mate 
van efficiëntie en mobiliteit.

Or. en

Amendement 1545
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit.

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een Europese
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit.
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Or. en

Amendement 1546
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme 
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie 
en mobiliteit.

Europa moet de toenemende 
mobiliteitsbehoeften afstemmen op de 
noodzaak van economische resultaten en 
de vereisten van een koolstofarme 
maatschappij en een klimaatbestendige 
economie. Ondanks de groei van de 
vervoerssector dient deze sector een 
aanzienlijke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen en andere negatieve 
milieueffecten te verwezenlijken en de 
afhankelijkheid van olie te doorbreken met 
behoud van een hoge mate van efficiëntie, 
betaalbaarheid en mobiliteit.

Or. en

Amendement 1547
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Duurzame mobiliteit kan alleen worden 
bereikt door middel van een radicale 
verandering in het vervoerssysteem, 
geïnspireerd door doorbraken op het gebied 
van vervoersonderzoek, vergaande 
innovatie en een samenhangende, Europa-
brede tenuitvoerlegging van groenere, 
veiligere en slimmere vervoersoplossingen.

Duurzame mobiliteit kan alleen worden 
bereikt door middel van een radicale 
verandering in het vervoerssysteem, 
geïnspireerd door doorbraken op het gebied 
van vervoersonderzoek, vergaande 
innovatie en een samenhangende, Europa-
brede tenuitvoerlegging van groenere, 
veiligere en slimmere vervoersoplossingen, 
voornamelijk door prestaties van slimme 
regio's/steden in de EU.

Or. en
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Amendement 1548
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Duurzame mobiliteit kan alleen worden 
bereikt door middel van een radicale 
verandering in het vervoerssysteem, 
geïnspireerd door doorbraken op het gebied 
van vervoersonderzoek, vergaande 
innovatie en een samenhangende, Europa-
brede tenuitvoerlegging van groenere, 
veiligere en slimmere
vervoersoplossingen.

Duurzame mobiliteit kan alleen worden 
bereikt door middel van een radicale 
verandering in het vervoers- en 
mobiliteitssysteem, geïnspireerd door 
doorbraken op het gebied van vervoers- en 
mobiliteitsonderzoek, vergaande innovatie 
en een samenhangende, Europa-brede 
tenuitvoerlegging van groenere, gezondere, 
veiligere en slimmere vervoers- en 
mobiliteitsoplossingen.

Or. en

Amendement 1549
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Duurzame mobiliteit kan alleen worden 
bereikt door middel van een radicale 
verandering in het vervoerssysteem, 
geïnspireerd door doorbraken op het gebied 
van vervoersonderzoek, vergaande 
innovatie en een samenhangende, Europa-
brede tenuitvoerlegging van groenere, 
veiligere en slimmere vervoersoplossingen.

Duurzame mobiliteit kan alleen worden 
bereikt door middel van een radicale 
verandering in het vervoerssysteem, 
geïnspireerd door doorbraken op het gebied 
van vervoersonderzoek, vergaande 
innovatie en een samenhangende, Europa-
brede tenuitvoerlegging van groenere, 
veiligere, betrouwbaardere en slimmere 
vervoersoplossingen.

Or. en

Amendement 1550
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, en 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
overgang naar een klimaatbestendige en 
koolstofarme economie ondersteunen, met 
behoud van het leiderschap op de 
wereldmarkt.

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang voor 
elke vervoerswijze die bijdraagt tot het 
halen van belangrijke beleidsdoelstellingen 
van de Unie, en tegelijkertijd het 
economisch concurrentievermogen 
vergroten en de overgang naar een 
klimaatbestendige en koolstofarme 
economie ondersteunen, met behoud van 
het leiderschap op de wereldmarkt. Een 
sterke onderzoeksbasis is nodig om deze 
doelstellingen te bereiken, hetgeen banen, 
vaardigheden en positieve 
overloopeffecten zal creëren. Dit zal 
bijdragen aan de versterking van de 
leveringsketen in de context van een 
toenemende mondiale concurrentiekracht, 
waaronder van nieuw opkomende 
concurrenten die grote ambities hebben 
en hiervoor aanzienlijke middelen 
investeren.

Or. en

Amendement 1551
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, en 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
overgang naar een klimaatbestendige en 
koolstofarme economie ondersteunen, met 
behoud van het leiderschap op de 
wereldmarkt.

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, en 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten, sociale 
normen verbeteren, de overgang naar een 
klimaatbestendige en op hernieuwbare 
bronnen gebaseerde en energiezuinige 
economie ondersteunen, met behoud van 
het leiderschap op de wereldmarkt.

Or. en
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Amendement 1552
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, en 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
overgang naar een klimaatbestendige en 
koolstofarme economie ondersteunen, met 
behoud van het leiderschap op de 
wereldmarkt.

Onderzoek en innovatie moeten zorgen
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de door het 
Europese GNSS geboden mogelijkheden, 
en tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
overgang naar een klimaatbestendige en 
koolstofarme economie ondersteunen, met 
behoud van het leiderschap op de 
wereldmarkt.

Or. en

Motivering

Het gebruik van GNSS kan aanzienlijk bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het 
toekomstige vervoerssysteem.

Amendement 1553
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, en 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
overgang naar een klimaatbestendige en 
koolstofarme economie ondersteunen, met 
behoud van het leiderschap op de 
wereldmarkt.

Onderzoek en innovatie moeten zorgen 
voor tijdige en gerichte voortgang die 
bijdraagt tot het halen van belangrijke 
beleidsdoelstellingen van de Unie, en 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen vergroten en de 
overgang naar een klimaatbestendige en 
duurzame economie ondersteunen, met 
behoud van het leiderschap op de 
wereldmarkt.
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Or. en

Amendement 1554
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke investeringen in 
onderzoek, innovatie en verspreiding 
zullen weliswaar aanzienlijk zijn, maar als 
we er niet in slagen de duurzaamheid van 
het vervoer te vergroten, zal dat op de 
lange termijn leiden tot onaanvaardbaar 
hoge kosten voor het milieu, de economie 
en de samenleving.

De noodzakelijke investeringen in 
onderzoek, innovatie en verspreiding 
zullen weliswaar aanzienlijk zijn, maar als 
we er niet in slagen de duurzaamheid van 
het vervoer te vergroten, zal dat op de 
lange termijn leiden tot onaanvaardbaar 
hoge kosten voor het milieu, de economie 
en de samenleving. Op vergelijkbare wijze 
zal het behalen van de genoemde 
doelstelling worden belemmerd als de 
Europese technologische 
leiderschapspositie op het vlak van 
vervoer niet behouden blijft en zal dit 
ernstige en schadelijke gevolgen hebben 
voor de Europese werkgelegenheid en 
economische groei op de lange termijn.

Or. en

Amendement 1555
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke investeringen in 
onderzoek, innovatie en verspreiding 
zullen weliswaar aanzienlijk zijn, maar als 
we er niet in slagen de duurzaamheid van 
het vervoer te vergroten, zal dat op de 
lange termijn leiden tot onaanvaardbaar 
hoge kosten voor het milieu, de economie 
en de samenleving.

De noodzakelijke investeringen in 
onderzoek, innovatie en verspreiding 
zullen weliswaar aanzienlijk zijn, maar als 
we er niet in slagen de duurzaamheid van 
het volledige vervoerssysteem te vergroten, 
zal dat op de lange termijn leiden tot 
onaanvaardbaar hoge kosten voor het 
milieu, de economie en de samenleving.
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Or. en

Amendement 1556
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke investeringen in 
onderzoek, innovatie en verspreiding 
zullen weliswaar aanzienlijk zijn, maar als 
we er niet in slagen de duurzaamheid van 
het vervoer te vergroten, zal dat op de 
lange termijn leiden tot onaanvaardbaar 
hoge kosten voor het milieu, de economie 
en de samenleving.

De noodzakelijke investeringen in 
onderzoek, innovatie en verspreiding 
zullen weliswaar aanzienlijk zijn, maar als 
we er niet in slagen de duurzaamheid van 
vervoer en mobiliteit te vergroten, zal dat 
op de lange termijn leiden tot 
onaanvaardbaar hoge kosten voor het 
milieu, de economie en de samenleving.

Or. en


