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Amendement 1557
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vervoer is een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
Europa. Vervoer zorgt voor de mobiliteit 
van mensen en goederen die noodzakelijk 
is voor een geïntegreerde Europese interne 
markt en een open en op integratie gerichte 
maatschappij. Vervoer vormt voor Europa 
een van de grootste waarden in termen van 
industriële capaciteit en kwaliteit van de 
dienstverlening en speelt een belangrijke 
rol op diverse wereldmarkten. De 
vervoerssector en de productie van 
vervoersmaterieel zijn samen
verantwoordelijk voor 6,3 % van het bbp 
van de Unie. Tegelijkertijd moet de 
Europese vervoerssector het hoofd bieden 
aan zware concurrentie uit andere delen 
van de wereld. Er zijn technologische 
doorbraken nodig om het 
concurrentievoordeel van Europa in de 
toekomst te waarborgen en de nadelen van 
ons huidige vervoerssysteem te verzachten.

Vervoer is een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
Europa. Vervoer zorgt voor de mobiliteit 
van mensen en goederen die noodzakelijk 
is voor een geïntegreerde Europese interne 
markt en een open en op integratie gerichte 
maatschappij. Vervoer vormt voor Europa 
een van de grootste waarden in termen van 
industriële capaciteit en kwaliteit van de 
dienstverlening en speelt een belangrijke 
rol op diverse wereldmarkten. De 
vervoerssector en de productie van 
vervoersmaterieel zijn alleen al
verantwoordelijk voor 6,3 % van het bbp 
van de Unie. De totale bijdrage van de 
vervoerssector aan de EU-economie is 
echter veel groter, aangezien handel in 
goederen (verantwoordelijk voor bijna 
30% van het bbp van de Unie), een groot 
aantal diensten en werknemers die voor 
hun werk moeten reizen, volledig 
afhankelijk zijn van efficiënt vervoer. De 
bijdrage van vervoer aan de samenleving 
door het verbinden van mensen is tevens 
van belang, doch moeilijk te 
kwantificeren, en fundamenteel voor het 
vrije verkeer in Europa. Tegelijkertijd 
moet de Europese vervoerssector het hoofd 
bieden aan zware concurrentie uit andere 
delen van de wereld. Er zijn technologische 
doorbraken nodig om het 
concurrentievoordeel van Europa in de 
toekomst te waarborgen en de nadelen van 
ons huidige vervoerssysteem te verzachten.

Or. fr
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Amendement 1558
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vervoer is een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
Europa. Vervoer zorgt voor de mobiliteit 
van mensen en goederen die noodzakelijk 
is voor een geïntegreerde Europese interne 
markt en een open en op integratie gerichte 
maatschappij. Vervoer vormt voor Europa 
een van de grootste waarden in termen van
industriële capaciteit en kwaliteit van de 
dienstverlening en speelt een belangrijke 
rol op diverse wereldmarkten. De 
vervoerssector en de productie van 
vervoersmaterieel zijn samen 
verantwoordelijk voor 6,3 % van het bbp 
van de Unie. Tegelijkertijd moet de 
Europese vervoerssector het hoofd bieden 
aan zware concurrentie uit andere delen 
van de wereld. Er zijn technologische 
doorbraken nodig om het 
concurrentievoordeel van Europa in de 
toekomst te waarborgen en de nadelen van 
ons huidige vervoerssysteem te verzachten.

Veilig, betrouwbaar en efficiënt vervoer is 
een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
Europa. Vervoer zorgt voor de mobiliteit 
van mensen en goederen die noodzakelijk 
is voor een geïntegreerde Europese interne 
markt en een open, veilige en op integratie 
gerichte maatschappij. Vervoer vormt voor 
Europa een van de grootste waarden in 
termen van industriële capaciteit en 
kwaliteit van de dienstverlening en speelt 
een belangrijke rol op diverse 
wereldmarkten. De vervoerssector en de 
productie van vervoersmaterieel zijn samen 
verantwoordelijk voor 6,3 % van het bbp 
van de Unie. Tegelijkertijd moet de 
Europese vervoerssector het hoofd bieden 
aan zware concurrentie uit andere delen 
van de wereld. Er zijn technologische 
doorbraken nodig om het 
concurrentievoordeel van Europa in de 
toekomst te waarborgen en de nadelen van 
ons huidige vervoerssysteem te verzachten.

Or. en

Amendement 1559
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vervoer is een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
Europa. Vervoer zorgt voor de mobiliteit 
van mensen en goederen die noodzakelijk 

Vervoer is een belangrijke motor voor het 
concurrentievermogen en de groei van 
Europa. Vervoer zorgt voor de mobiliteit 
van mensen en goederen die noodzakelijk 
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is voor een geïntegreerde Europese interne 
markt en een open en op integratie gerichte 
maatschappij. Vervoer vormt voor Europa 
een van de grootste waarden in termen van 
industriële capaciteit en kwaliteit van de 
dienstverlening en speelt een belangrijke 
rol op diverse wereldmarkten. De 
vervoerssector en de productie van 
vervoersmaterieel zijn samen 
verantwoordelijk voor 6,3 % van het bbp 
van de Unie. Tegelijkertijd moet de 
Europese vervoerssector het hoofd bieden 
aan zware concurrentie uit andere delen 
van de wereld. Er zijn technologische 
doorbraken nodig om het 
concurrentievoordeel van Europa in de 
toekomst te waarborgen en de nadelen van 
ons huidige vervoerssysteem te verzachten.

is voor een geïntegreerde Europese interne 
markt en een open en op integratie gerichte 
maatschappij. Vervoer vormt voor Europa 
een van de grootste waarden in termen van 
industriële capaciteit en kwaliteit van de 
dienstverlening en speelt een belangrijke 
rol op diverse wereldmarkten. De 
vervoerssector en de productie van 
vervoersmaterieel zijn samen 
verantwoordelijk voor 6,3% van het bbp 
van de Unie, maar leveren een veel 
grotere totale bijdrage aan de EU-
economie. Tegelijkertijd moet de Europese 
vervoerssector het hoofd bieden aan zware 
concurrentie uit andere delen van de
wereld. Er zijn technologische doorbraken 
nodig om het concurrentievoordeel van 
Europa in de toekomst te waarborgen en de 
nadelen van ons huidige vervoerssysteem 
te verzachten.

Or. fr

Amendement 1560
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vervoerssector produceert een 
belangrijk deel van de broeikasgassen en is 
verantwoordelijk voor wel een kwart van 
alle emissies. Vervoer is voor 96 % 
afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Ondertussen is congestie een toenemend 
probleem, zijn systemen nog niet slim
genoeg, zijn alternatieven om te schakelen 
tussen verschillende vervoerswijzen niet 
altijd aantrekkelijk, blijft het aantal 
verkeersdoden in de Unie met 34 000 per 
jaar dramatisch hoog, en verwachten
burgers en bedrijven een veilig en 
betrouwbaar vervoerssysteem. De 
stedelijke context biedt specifieke 

De vervoerssector produceert een 
belangrijk deel van de broeikasgassen en is 
verantwoordelijk voor wel een kwart van 
alle emissies. Vervoer is voor 96 % 
afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Ondertussen is congestie een toenemend 
probleem, zijn systemen nog niet slim 
genoeg, zijn alternatieven om te schakelen 
tussen verschillende vervoerswijzen niet 
altijd aantrekkelijk, blijft het aantal 
verkeersdoden in de Unie met 34 000 per 
jaar dramatisch hoog, en brengt de 
aanzienlijke toename van luchtverkeer 
een aantal specifieke uitdagingen met zich 
mee. Burgers en bedrijven verwachten een 
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uitdagingen voor de duurzaamheid van 
vervoer.

veilig en betrouwbaar vervoerssysteem. De 
stedelijke context biedt specifieke 
uitdagingen voor de duurzaamheid van 
vervoer. Het is van cruciaal belang het 
milieueffect ervan te beperken door 
gerichte technologische verbeteringen, 
zonder uit het oog te verliezen dat iedere 
wijze van vervoer uiteenlopende 
uitdagingen ondervindt en door 
onderscheiden technologische 
integratiecycli wordt gekenmerkt.

Or. en

Amendement 1561
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vervoerssector produceert een 
belangrijk deel van de broeikasgassen en is 
verantwoordelijk voor wel een kwart van 
alle emissies. Vervoer is voor 96 % 
afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Ondertussen is congestie een toenemend 
probleem, zijn systemen nog niet slim 
genoeg, zijn alternatieven om te schakelen 
tussen verschillende vervoerswijzen niet 
altijd aantrekkelijk, blijft het aantal 
verkeersdoden in de Unie met 34 000 per 
jaar dramatisch hoog, en verwachten 
burgers en bedrijven een veilig en 
betrouwbaar vervoerssysteem. De 
stedelijke context biedt specifieke 
uitdagingen voor de duurzaamheid van 
vervoer.

De vervoerssector produceert een 
belangrijk deel van de broeikasgassen en is 
verantwoordelijk voor wel een kwart van 
alle emissies. Vervoer is voor 96 % 
afhankelijk van fossiele brandstoffen.
Ondertussen is congestie een toenemend 
probleem, zijn de gezondheidseffecten 
ervan toegenomen vanwege deeltjes, gas-
en geluidsemissies en een gebrek aan 
lichaamsbeweging, zijn systemen nog niet 
slim genoeg, zijn intermodale oplossingen 
noodzakelijk, evenals het omschakelen 
naar duurzamere vervoerswijzen, blijft het 
aantal verkeersdoden in de Unie met 
34 000 per jaar dramatisch hoog, en 
verwachten burgers en bedrijven een veilig 
en betrouwbaar vervoers- en 
mobiliteitssysteem. De stedelijke context 
biedt specifieke uitdagingen voor de 
duurzaamheid van vervoer.

Or. en



AM\907850NL.doc 7/170 PE492.790v01-00

NL

Amendement 1562
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwachte groeicijfers voor vervoer 
zouden binnen enkele decennia leiden tot 
een stagnatie van het Europees verkeer en 
ondraaglijke economische kosten en 
gevolgen voor de maatschappij.
Passagierskilometers zouden de komende 
veertig jaar naar verwachting 
verdubbelen en die voor luchtvervoer 
tweemaal zo hard stijgen. CO2-emissies 
zouden tot 2050 met 35 % stijgen. De 
kosten in verband met congestie zouden 
met ongeveer 50 % stijgen tot bijna 200 
miljard euro per jaar. De externe kosten 
in verband met ongelukken zouden ten 
opzichte van 2005 stijgen met ongeveer 60 
miljard euro.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wat is de gegevensbron van deze stellingen?

Amendement 1563
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwachte groeicijfers voor vervoer 
zouden binnen enkele decennia leiden tot 
een stagnatie van het Europees verkeer en 
ondraaglijke economische kosten en 
gevolgen voor de maatschappij.

Schrappen
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Passagierskilometers zouden de komende 
veertig jaar naar verwachting 
verdubbelen en die voor luchtvervoer 
tweemaal zo hard stijgen. Emissies 
zouden tot 2050 met 35 % stijgen. De 
kosten in verband met congestie zouden 
met ongeveer 50 % stijgen tot bijna 200 
miljard euro per jaar. De externe kosten 
in verband met ongelukken zouden ten 
opzichte van 2005 stijgen met ongeveer 60 
miljard euro.

Or. fr

Amendement 1564
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwachte groeicijfers voor vervoer 
zouden binnen enkele decennia leiden tot 
een stagnatie van het Europees verkeer en 
ondraaglijke economische kosten en 
gevolgen voor de maatschappij.
Passagierskilometers zouden de komende 
veertig jaar naar verwachting verdubbelen 
en die voor luchtvervoer tweemaal zo hard 
stijgen. CO2-emissies zouden tot 2050 met 
35 % stijgen. De kosten in verband met 
congestie zouden met ongeveer 50 % 
stijgen tot bijna 200 miljard euro per jaar.
De externe kosten in verband met 
ongelukken zouden ten opzichte van 2005 
stijgen met ongeveer 60 miljard euro.

De verwachte groeicijfers voor vervoer 
zouden binnen enkele decennia leiden tot 
een stagnatie van het Europees verkeer en 
ondraaglijke economische kosten en 
gevolgen voor de maatschappij.
Passagierskilometers zouden de komende 
veertig jaar naar verwachting verdubbelen 
en die voor luchtvervoer tweemaal zo hard 
stijgen. CO2-emissies zouden tot 2050 met 
35 % stijgen. De kosten in verband met 
congestie zouden met ongeveer 50 % 
stijgen tot bijna 200 miljard euro per jaar.
De externe kosten in verband met 
ongelukken zouden ten opzichte van 2005 
stijgen met ongeveer 60 miljard euro. Het 
is belangrijk dit effect te beperken door 
technologische verbeteringen, 
economische en regelgevingskaders om de 
invoering van nieuwe technologieën en 
infrastructuren te vergemakkelijken, en 
een ruimere toepassing van de 
gedragswetenschappen om inzicht te 
krijgen in hoe we onze vervoerswijze 
kiezen, zonder uit het oog te verliezen dat 
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iedere wijze van transport uiteenlopende 
uitdagingen ondervindt en door 
verschillende technologische 
integratiecycli wordt gekenmerkt.

Or. en

Amendement 1565
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwachte groeicijfers voor vervoer 
zouden binnen enkele decennia leiden tot 
een stagnatie van het Europees verkeer en 
ondraaglijke economische kosten en 
gevolgen voor de maatschappij.
Passagierskilometers zouden de komende 
veertig jaar naar verwachting verdubbelen 
en die voor luchtvervoer tweemaal zo hard 
stijgen. CO2-emissies zouden tot 2050 met 
35 % stijgen. De kosten in verband met 
congestie zouden met ongeveer 50 % 
stijgen tot bijna 200 miljard euro per jaar.
De externe kosten in verband met 
ongelukken zouden ten opzichte van 2005 
stijgen met ongeveer 60 miljard euro.

De verwachte groeicijfers voor vervoer en 
mobiliteit zouden binnen enkele decennia 
leiden tot een stagnatie van het Europees 
verkeer en ondraaglijke economische 
kosten en gevolgen voor het milieu en de 
maatschappij. Als de tendens in de 
toekomst doorzet, zouden passagiers- en 
tonkilometers de komende veertig jaar naar 
verwachting verdubbelen en die voor 
luchtvervoer tweemaal zo hard stijgen.
CO2-emissies zouden tot 2050 met 35 % 
stijgen. De kosten in verband met congestie 
zouden met ongeveer 50 % stijgen tot bijna 
200 miljard euro per jaar. De externe 
kosten in verband met ongelukken zouden 
ten opzichte van 2005 stijgen met ongeveer 
60 miljard euro.

Or. en

Amendement 1566
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner en efficiënter vervoerssysteem 
in de EU tot stand te brengen, om de 
resultaten te bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor
vervoersgerelateerde producten en 
diensten te behouden. Om deze 
doelstellingen te bereiken, zijn 
gefragmenteerde nationale inspanningen 
niet toereikend.

De problemen rond vervuiling,
gezondheid, congestie, veiligheid en 
beveiliging spelen overal in de Unie en 
vragen om een gezamenlijke Europa-brede 
aanpak. Een versnelling van de 
ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor (minder, lichtere, kleinere en 
slimmere) voertuigen, beter gebruik van 
de capaciteit van bestaande
infrastructuren, sterkere en slimmere 
interactie tussen voertuigen en 
infrastructuur, groene logistiek en 
mobiliteitsbeheer is van cruciaal belang 
om een schoner en efficiënter 
vervoerssysteem in de EU tot stand te 
brengen, om de resultaten te bereiken die 
nodig zijn om de klimaatverandering te 
beperken en het efficiënt gebruik van 
hulpmiddelen te vergroten en om het 
leiderschap van Europa op de 
wereldmarkten voor vervoers- en 
mobiliteitsgerelateerde producten en 
diensten te behouden. Om deze 
doelstellingen te bereiken, zijn 
gefragmenteerde nationale inspanningen 
niet toereikend.

Or. en

Amendement 1567
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
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technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner en efficiënter vervoerssysteem 
in de EU tot stand te brengen, om de 
resultaten te bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner, veiliger, betrouwbaarder en 
efficiënter vervoerssysteem in de EU tot 
stand te brengen, om de resultaten te 
bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

Or. en

Amendement 1568
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner en efficiënter vervoerssysteem 
in de EU tot stand te brengen, om de 
resultaten te bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner, veilig, toegankelijk en 
efficiënt vervoerssysteem in de EU tot 
stand te brengen, om de resultaten te 
bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
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inspanningen niet toereikend.

Or. fr

Amendement 1569
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 – punt 4.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner en efficiënter vervoerssysteem 
in de EU tot stand te brengen, om de 
resultaten te bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer die noodzakelijk en 
toereikend zijn om een schoner en 
efficiënter vervoerssysteem in de EU tot 
stand te brengen, om de resultaten te 
bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

Or. en

Amendement 1570
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner en efficiënter vervoerssysteem 
in de EU tot stand te brengen, om de 
resultaten te bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner, veilig, toegankelijk en 
efficiënter vervoerssysteem in de EU tot 
stand te brengen, om de resultaten te 
bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

Or. fr

Amendement 1571
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De problemen rond vervuiling, congestie, 
veiligheid en beveiliging spelen overal in 
de Unie en vragen om een gezamenlijke 
Europa-brede aanpak. Een versnelling van 
de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
technologieën en innovatieve oplossingen 
voor voertuigen, infrastructuren en 
vervoersbeheer is van cruciaal belang om 
een schoner en efficiënter vervoerssysteem 
in de EU tot stand te brengen, om de 
resultaten te bereiken die nodig zijn om de 
klimaatverandering te beperken en het 

De problemen rond vervuiling, congestie, 
betaalbaarheid, veiligheid en beveiliging 
spelen overal in de Unie en vragen om een 
gezamenlijke Europa-brede aanpak. Een 
versnelling van de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe technologieën en 
innovatieve oplossingen voor voertuigen, 
infrastructuren en vervoersbeheer is van 
cruciaal belang om een schoner en 
efficiënter vervoerssysteem in de EU tot 
stand te brengen, om de resultaten te 
bereiken die nodig zijn om de 
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efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

klimaatverandering te beperken en het 
efficiënt gebruik van hulpmiddelen te 
vergroten en om het leiderschap van 
Europa op de wereldmarkten voor 
vervoersgerelateerde producten en diensten 
te behouden. Om deze doelstellingen te 
bereiken, zijn gefragmenteerde nationale 
inspanningen niet toereikend.

Or. en

Amendement 1572
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie inzake vervoer is 
een aanvulling op de activiteiten van de 
lidstaten, doordat de nadruk wordt gelegd 
op activiteiten met een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde. Dit betekent dat zal 
worden uitgegaan van prioriteitsgebieden 
die aansluiten bij Europese 
beleidsdoelstellingen, waarbij ten aanzien 
van de inspanningen een kritische massa 
noodzakelijk is, waarbij Europa-brede, 
interoperabele vervoersoplossingen moeten 
worden nagestreefd of waarbij, door 
middel van een transnationale 
krachtenbundeling, het risico van 
investeringen in onderzoek kan worden 
beperkt, gemeenschappelijke normen 
kunnen worden verkend en de doorlooptijd 
van onderzoeksresultaten kan worden 
verkort.

De financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie inzake vervoer is 
een aanvulling op de activiteiten van de 
lidstaten, doordat de nadruk wordt gelegd 
op activiteiten met een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde. Dit betekent dat zal 
worden uitgegaan van prioriteitsgebieden 
die aansluiten bij Europese 
beleidsdoelstellingen, waarbij ten aanzien 
van de inspanningen een kritische massa 
noodzakelijk is, waarbij Europa-brede, 
interoperabele en intermodale 
geïntegreerde vervoersoplossingen moeten 
worden nagestreefd of waarbij, door 
middel van een transnationale 
krachtenbundeling, het risico van 
investeringen in onderzoek kan worden 
beperkt, gemeenschappelijke normen 
kunnen worden verkend en de doorlooptijd 
van onderzoeksresultaten kan worden 
verkort.

Or. en
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Amendement 1573
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie omvatten een breed scala aan 
initiatieven die de volledige innovatieketen 
bestrijken. Verschillende activiteiten zijn 
specifiek bedoeld om resultaten op de 
markt te helpen introduceren: een 
programmatische benadering van 
onderzoek en innovatie, 
demonstratieprojecten, 
marktacceptatiemaatregelen en steun voor 
normalisatie, regulering en innovatieve 
aanbestedingsstrategieën staan alle ten 
dienste van dit doel. Bovendien kan de 
kloof tussen onderzoeksresultaten en de 
toepassing ervan in de vervoerssector 
worden gedicht door gebruik te maken van 
de betrokkenheid en kennis van 
belanghebbenden.

Activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie omvatten een breed scala aan 
initiatieven die de volledige innovatieketen 
bestrijken. Verschillende activiteiten zijn 
specifiek bedoeld om resultaten op de 
markt te helpen introduceren: een 
programmatische benadering van 
onderzoek en innovatie, 
demonstratieprojecten, 
marktacceptatiemaatregelen en steun voor 
normalisatie, regulering en innovatieve 
aanbestedingsstrategieën staan alle ten 
dienste van dit doel. Bovendien kan de 
kloof tussen onderzoeksresultaten en de 
toepassing ervan in de vervoerssector 
worden gedicht door gebruik te maken van 
de betrokkenheid en kennis van 
belanghebbenden. De specifieke 
uitdagingen en eigenschappen van elke 
vervoerswijze (met name van de 
luchtvaart), zoals verschillende 
technologische integratiecycli, moeten 
adequaat worden aangepakt.
Tegelijkertijd moet modale 
kruisbestuiving van concepten en 
technologieën worden aangemoedigd. Er 
moet een passend evenwicht tussen 
meerjarige zichtbaarheid en continuïteit 
van activiteiten op het gebied van 
onderzoek en innovatie worden gevonden 
indien dat gerechtvaardigd is, en bij 
opkomende behoeften en kansen moet 
worden gezorgd voor flexibiliteit en 
ontvankelijkheid.

Or. en

Motivering

In sommige sectoren zijn technologisch leiderschap en concurrentievermogen van essentieel 
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belang vanwege complexe producten en zeer lange O&O-cycli. Ter bevordering van de 
modale behandeling van elke vervoerssector dient het voorstel derhalve opnieuw in evenwicht 
te worden gebracht.

Amendement 1574
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 – punt 4.2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Investeringen in onderzoek en innovatie 
voor een groener, slimmer en meer
geïntegreerd vervoerssysteem zullen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de Europa 
2020-doelstellingen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
doelstellingen van het kerninitiatief 
Innovatie-Unie. De activiteiten zullen de 
tenuitvoerlegging van het Witboek over 
vervoer gericht op een interne Europese 
vervoersruimte, ondersteunen. Ze zullen 
ook bijdragen aan de beleidsdoelstellingen 
die worden beschreven in de 
vlaggenschipinitiatieven
"Hulpbronnenefficiënt Europa",
"Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering" en "Een digitale agenda 
voor Europa".

Investeringen in onderzoek en innovatie 
voor een groener, slimmer en volledig
geïntegreerd vervoerssysteem zullen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de Europa 
2020-doelstellingen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
doelstellingen van het kerninitiatief 
Innovatie-Unie. De activiteiten zullen de 
tenuitvoerlegging van het Witboek over 
vervoer gericht op een interne Europese 
vervoersruimte, ondersteunen. Ze zullen 
ook bijdragen aan de beleidsdoelstellingen 
die worden beschreven in de 
vlaggenschipinitiatieven
"Hulpbronnenefficiënt Europa",
"Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering" en "Een digitale agenda 
voor Europa".

Or. en

Amendement 1575
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3. Grote lijnen van de activiteiten 4.3. Grote lijnen van de activiteiten
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De activiteiten worden zodanig opgezet 
dat naar gelang van het geval een 
geïntegreerde benadering dan wel een 
specifieke benadering per vervoerswijze 
kan worden gevolgd. Meerjarige 
zichtbaarheid en continuïteit zijn van 
essentieel belang om ware Europese 
meerwaarde te waarborgen en de talrijke 
specifieke eigenschappen van elke 
vervoerswijze in acht te nemen. Dergelijk 
onderzoek is zoveel mogelijk in 
overeenstemming met de strategische 
onderzoek- en innovatieagenda's van 
Europese technologieplatformen.

Or. en

Amendement 1576
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
te verminderen.

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
te verminderen. Teneinde de 
kosteneffectiviteit te verhogen, moet bij 
alle vervoerswijzen aandacht worden 
besteed aan onderhoud, reparatie, 
vernieuwing en hergebruik.

Or. en

Amendement 1577
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
te verminderen.

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de
broeikasgasemissies te verminderen.

Or. fr

Motivering

Vloeibaar aardgas (LNG) en gecomprimeerd aardgas (CNG) zijn alternatieve brandstoffen 
waarmee broeikasgasemissies in de vervoerssector aanzienlijk kunnen worden verminderd. 
Horizon 2020 moet derhalve een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en verbetering van 
deze technologieën.

Amendement 1578
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen
te verminderen.

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de CO2-
emissies te verminderen.

Or. en

Amendement 1579
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
te verminderen.

Het doel is de invloed van vervoer op het 
klimaat en het milieu tot een minimum te 
beperken door de efficiëntie ervan te 
vergroten als het gaat om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en door de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 
te verminderen en/of broeikasgasemissies 
te verminderen.

Or. en

Amendement 1580
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding 
van de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies, het 
zoveel mogelijk beperken van 
geluidsniveaus en het verhogen van de 
efficiëntie van voertuigen, het versnellen 
van de ontwikkeling en toepassing van een 
nieuwe generatie elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voortstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur. Wat de luchtvaart 
betreft, moeten geavanceerde 
vliegtuigconfiguraties, rotorvliegtuigen 
met grote snelheid en technologieën voor 
stapsgewijze veranderingen op het gebied
van energie-efficiëntie als uitgangspunt 
voor ontwikkeling dienen. In dit opzicht 
moet worden gezorgd voor synergieën 
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tussen de "slim, groen en geïntegreerd 
vervoer"-doelstelling en de "veilige, 
schone en efficiënte energie"-doelstelling, 
die moet worden gebruikt voor de 
financiering van onderzoek inzake 
alternatieve brandstoffen in de luchtvaart.
Het gebruik van infrastructuren moet 
worden geoptimaliseerd door middel van 
intelligente vervoerssystemen en slimme 
apparatuur. Daarnaast moet het 
energiebeheer aan boord van vliegtuigen 
worden geoptimaliseerd door meer 
elektrische luchtvaartsystemen en 
-apparatuur te gebruiken. De toepassing 
van maatregelen voor beheersing van de 
vraag en openbaar en niet-gemotoriseerd 
vervoer moet worden uitgebreid, met name 
in stedelijke gebieden.

Or. en

Amendement 1581
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 – punt 4.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen door:
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van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding
van de toepassing van maatregelen voor
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

-het versnellen van de ontwikkeling en 
toepassing van een nieuwe generatie 
schone voertuigen (elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen), onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur,
- het verkennen en benutten van het 
potentieel van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voortstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur,
- het optimaliseren van het gebruik van 
infrastructuren door middel van intelligente 
vervoerssystemen en slimme apparatuur,

- het uitbreiden van de toepassing van 
maatregelen voor beheersing van de vraag 
en openbaar en niet-gemotoriseerd vervoer, 
met name in stedelijke gebieden.

Or. en

Amendement 1582
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere
emissiearme of bijna emissievrije

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie emissiearme voertuigen tegen 
concurrerende prijzen, onder andere door 
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voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

middel van doorbraken op het gebied van 
motoren, batterijen en de infrastructuur, op 
het verkennen en benutten van het 
potentieel van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voortstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

Or. it

Amendement 1583
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voortstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
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beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden, en op bevordering van 
het verband tussen infrastructuren en 
voertuigen met het oog op vermindering 
van CO2-emissies.

Or. fr

Amendement 1584
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen en de infrastructuur, op het 
verkennen en benutten van het potentieel 
van alternatieve brandstoffen en 
innovatieve en efficiëntere 
voorstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

De activiteiten zijn gericht op 
terugdringing van het verbruik van 
hulpmiddelen en broeikasgasemissies en 
het verhogen van de efficiëntie van 
voertuigen, het versnellen van de 
ontwikkeling en toepassing van een nieuwe 
generatie elektrische, waterstof- en andere 
emissiearme of bijna emissievrije 
voertuigen, onder andere door middel van 
doorbraken op het gebied van motoren, 
batterijen, brandstofcellen enz. en de 
infrastructuur, op het verkennen en 
benutten van het potentieel van alternatieve 
brandstoffen en innovatieve en efficiëntere 
voortstuwingssystemen, waaronder 
brandstofinfrastructuur, op optimalisering 
van het gebruik van infrastructuren door 
middel van intelligente vervoerssystemen 
en slimme apparatuur en op uitbreiding van 
de toepassing van maatregelen voor 
beheersing van de vraag en openbaar en 
niet-gemotoriseerd vervoer, met name in 
stedelijke gebieden.

Or. en
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Amendement 1585
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Grotere mobiliteit, minder congestie, 
meer veiligheid en beveiliging

(b) Grotere mobiliteit en toegankelijkheid, 
minder congestie, meer veiligheid en 
beveiliging

Or. en

Amendement 1586
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de verbeterde doorstroming van 
het vervoer af te stemmen op de 
toenemende behoefte aan mobiliteit door 
middel van innovatieve oplossingen voor 
naadloze, inclusieve, veilige, betrouwbare 
en robuuste vervoerssystemen.

Het doel is de verbeterde doorstroming van 
het vervoer af te stemmen op de 
toenemende behoefte aan mobiliteit door 
middel van innovatieve oplossingen voor 
naadloze, inclusieve, veilige, gezonde,
betrouwbare en robuuste 
vervoerssystemen.

Or. en

Amendement 1587
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
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de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door
geïntegreerd vervoer en logistiek van deur 
tot deur te bevorderen, op verbetering van
de intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

de levenskwaliteit en toegankelijkheid
evenals afstemming van de behoeften van 
gebruikers door geïntegreerde 
vervoerslogistiek van deur tot deur en 
mobiliteitsbeheer te bevorderen, op 
verbetering van modal shift en de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

Or. en

Amendement 1588
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de inter- en
multimodaliteit en de toepassing van e-
tickets, slimme oplossingen voor planning 
en beheer en op een drastische 
vermindering van het aantal ongelukken, 
verloren manuren als gevolg van 
vertragingen en annuleringen en het 
effect van veiligheidsrisico's.

Or. en

Amendement 1589
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's, met name door middel 
van connectiviteit en mondiaal beheer van 
de betrokken voertuigen.

Or. fr

Amendement 1590
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's (veiligheid en mondiaal 
beheer van de betrokken voertuigen).

Or. fr

Amendement 1591
Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is het concurrentievermogen en de 
prestaties van de Europese 
vervoersmiddelenindustrie en aanverwante 
diensten te versterken.

Het doel is het concurrentievermogen en de 
prestaties van de Europese 
vervoersmiddelenindustrie en aanverwante 
diensten te versterken met het oog op de 
veelbelovende maar bijzonder 
concurrerende, toekomstige wereldmarkt.
Er dient voldoende aandacht te worden 
besteed aan logistieke processen, 
onderhoud, reparatie, vernieuwing en 
hergebruik.
Teneinde de de-industrialisering en 
werkloosheid op haar grondgebied te 
beperken, dient Europa te investeren in de 
vervoerssectoren, inclusief kmo's, waarin 
zij heden ten dage nog steeds een van de 
wereldleiders is. In deze mondiale context 
wordt technologisch leiderschap de 
belangrijkste concurrerende 
differentiator, vooral op het gebied van 
energie, economische efficiëntie en 
milieuprestaties.

Or. en

Amendement 1592
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe configuraties 
en technologieën, concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
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ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

productieprocessen, gebruik van 
geavanceerd materiaal en biologische, 
duurzamere bijproducten, innovatieve 
certificeringsprocedures, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

Or. en

Amendement 1593
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 – punt 4.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoerssystemen (inclusief
vervoersmiddelen) en de weg bereiden 
voor de daaropvolgende generatie door te 
werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

Or. en

Amendement 1594
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 
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door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur, of nieuwe, 
duurzamere materialen of coatings.

Or. en

Amendement 1595
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen, slimme controlesystemen en 
interoperabele normen, efficiënte 
productieprocessen, kortere 
ontwikkelingstijden en verlaging van de 
kosten tijdens de levensduur.

De activiteiten zijn gericht op het 
ontwikkelen van de volgende generatie 
innovatieve vervoersmiddelen en de weg 
bereiden voor de daaropvolgende generatie 
door te werken aan nieuwe concepten en 
ontwerpen tegen concurrerende prijzen, 
slimme controlesystemen en interoperabele 
normen, efficiënte productieprocessen, 
kortere ontwikkelingstijden en verlaging 
van de kosten tijdens de levensduur.

Or. it

Amendement 1596
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Sociaaleconomisch onderzoek en 
toekomstgerichte activiteiten voor 
beleidsvorming

(d) Sociaaleconomisch en
gedragsonderzoek en toekomstgerichte 
activiteiten voor beleidsvorming
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Or. en

Amendement 1597
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de verbetering van de 
beleidsvorming die nodig is om innovatie 
te bevorderen, te ondersteunen en het 
hoofd te bieden aan de uitdagingen in 
verband met vervoer en de daaraan 
gerelateerde maatschappelijke behoeften.

Het doel is de verbetering van de 
beleidsvorming die nodig is om innovatie 
te bevorderen, te ondersteunen en het 
hoofd te bieden aan de uitdagingen in 
verband met vervoer en mobiliteit en de 
daaraan gerelateerde maatschappelijke en 
individuele behoeften.

Or. en

Amendement 1598
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn erop gericht het inzicht 
in vervoersgerelateerde 
sociaaleconomische trends en 
vooruitzichten te verbeteren en 
beleidsmakers op feitenmateriaal 
gebaseerde gegevens en analyses te bieden.

De activiteiten zijn erop gericht het inzicht 
in vervoersgerelateerde 
sociaaleconomische trends en 
vooruitzichten te verbeteren en 
beleidsmakers op feitenmateriaal 
gebaseerde gegevens en analyses te bieden 
die via het Transport Research Knowledge 
Centre van de Europese Commissie 
worden verspreid.

Or. en
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Amendement 1599
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en 
grondstoffen

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie, 
milieubescherming, bescherming van 
cultureel erfgoed en grondstoffen

Or. de

Amendement 1600
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en 
grondstoffen

5. Klimaatactie, milieu, 
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

Or. en

Amendement 1601
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 

De specifieke doelstelling is een grondstof-
en waterzuinige en
klimaatveranderingsbestendige economie 
en samenleving, bescherming van het 
milieu en een duurzame 
grondstoffenvoorziening en 
ecosysteemdiensten tot stand te brengen 
om tegemoet te komen aan de behoeften 
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hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

van een toenemende wereldbevolking 
binnen de duurzame beperkingen van de 
natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen
van de planeet. De activiteiten zullen 
bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen, de 
zekerheid van de aanvoer van 
grondstoffen en het welzijn en zullen 
tegelijkertijd de milieu-integriteit, 
weerbaarheid en duurzaamheid 
waarborgen teneinde de opwarming van de 
aarde onder de 2 °C te houden en 
ecosystemen en de maatschappij in staat te 
stellen zich aan de klimaatverandering en 
andere ecologische veranderingen aan te 
passen.

Or. en

Amendement 1602
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie, 
bescherming en duurzaam beheer van 
natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen 
en een duurzaam gebruik van en 
voorziening in grondstoffen tot stand te 
brengen, teneinde tegemoet te komen aan 
de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees welzijn en zullen tegelijkertijd de 
milieu-integriteit en duurzaamheid 
waarborgen door de opwarming van de 
aarde onder de 2 °C te houden en 
ecosystemen en de maatschappij in staat te 
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stellen zich aan de klimaatverandering aan 
te passen.

Or. en

Amendement 1603
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en samenleving en een duurzame 
grondstoffenvoorziening tot stand te 
brengen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen, 
teneinde de opwarming van de aarde onder 
de 2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

Or. en

Amendement 1604
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en
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klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de terrestrische en 
mariene natuurlijke hulpbronnen van de 
planeet. De activiteiten zullen bijdragen 
aan het vergroten van het Europees 
concurrentievermogen en het welzijn en 
zullen tegelijkertijd de milieu-integriteit en 
duurzaamheid waarborgen door de 
opwarming van de aarde onder de 2 °C te 
houden en ecosystemen en de maatschappij 
in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

Or. en

Amendement 1605
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en samenleving en een duurzame 
grondstoffenvoorziening tot stand te 
brengen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.
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Or. it

Amendement 1606
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffen- en 
watervoorziening tot stand te brengen om 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
een toenemende wereldbevolking binnen 
de duurzame beperkingen van de 
natuurlijke hulpbronnen van de planeet. De 
activiteiten zullen bijdragen aan het 
vergroten van het Europees 
concurrentievermogen en het welzijn en 
zullen tegelijkertijd de milieu-integriteit en 
duurzaamheid waarborgen door de 
opwarming van de aarde onder de 2 °C te 
houden en ecosystemen en de maatschappij 
in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

Or. en

Amendement 1607
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 

De specifieke doelstelling is een 
grondstofzuinige, veilige en 
klimaatveranderingsbestendige economie 
en een duurzame grondstoffenvoorziening 
tot stand te brengen om tegemoet te komen 
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aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

aan de behoeften van een toenemende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
beperkingen van de natuurlijke 
hulpbronnen van de planeet. De activiteiten 
zullen bijdragen aan het vergroten van het 
Europees concurrentievermogen en het 
welzijn en zullen tegelijkertijd de milieu-
integriteit en duurzaamheid waarborgen 
door de opwarming van de aarde onder de 
2 °C te houden en ecosystemen en de 
maatschappij in staat te stellen zich aan de 
klimaatverandering aan te passen.

Or. en

Amendement 1608
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de loop van de twintigste eeuw is zowel 
het gebruik van fossiele brandstoffen als de 
winning van materiële hulpbronnen 
wereldwijd met een factor tien 
toegenomen. Het tijdperk van schijnbaar 
overvloedige en goedkope hulpbronnen 
loopt ten einde. Grondstoffen, water, lucht, 
biodiversiteit en terrestrische, aquatische 
en mariene ecosystemen staan alle onder 
druk. Veel van de belangrijke ecosystemen 
in de wereld worden aangetast en tot maar 
liefst 60 % van de diensten die ze leveren 
wordt op een niet-duurzame wijze 
aangewend. In de EU wordt jaarlijks 
ongeveer 16 ton materiaal per persoon 
gebruikt. Zes ton daarvan is afval, waarvan 
de helft naar de stortplaats gaat. De 
wereldwijde vraag naar grondstoffen blijft 
stijgen als gevolg van bevolkingsgroei en 
het streven naar een hogere 
levensstandaard, met name door mensen 
met een middeninkomen in opkomende 
economieën. Economische groei moet 

In de loop van de twintigste eeuw is zowel 
het gebruik van fossiele brandstoffen als de 
winning van materiële hulpbronnen 
wereldwijd met een factor tien 
toegenomen. Het tijdperk van schijnbaar 
overvloedige en goedkope hulpbronnen 
loopt ten einde. Grondstoffen, water, lucht, 
biodiversiteit en menselijke, terrestrische, 
aquatische en mariene ecosystemen staan 
alle onder druk. Veel van de belangrijke 
ecosystemen in de wereld worden 
aangetast en tot maar liefst 60 % van de 
diensten die ze leveren wordt op een niet-
duurzame wijze aangewend. In de EU 
wordt jaarlijks ongeveer 16 ton materiaal 
per persoon gebruikt. Zes ton daarvan is 
afval, waarvan de helft naar de stortplaats 
gaat. De wereldwijde vraag naar 
grondstoffen blijft stijgen als gevolg van 
bevolkingsgroei en het streven naar een 
hogere levensstandaard, met name door 
mensen met een middeninkomen in 
opkomende economieën. Economische 
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worden losgekoppeld van het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen.

groei moet worden losgekoppeld van het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Or. it

Amendement 1609
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gemiddelde temperatuur van het 
aardoppervlak is de afgelopen honderd jaar 
ongeveer 0,8°C gestegen en zal tot het 
einde van de eenentwintigste eeuw naar 
verwachting verder stijgen met 1,8 tot 4°C 
(ten opzichte van het gemiddelde over 
1980-199929). Het waarschijnlijke effect 
van deze veranderingen op natuurlijke en 
menselijke systemen is een uitdaging voor 
het aanpassingsvermogen van de planeet 
alsook een bedreiging voor de toekomstige 
economische ontwikkeling en het welzijn 
van de mensheid.

De gemiddelde temperatuur van het 
aardoppervlak is de afgelopen honderd jaar 
ongeveer 0,8°C gestegen en zal tot het 
einde van de eenentwintigste eeuw naar 
verwachting verder stijgen met 1,8 tot 4°C 
(ten opzichte van het gemiddelde over 
1980-199929). Het waarschijnlijke effect 
van deze veranderingen op natuurlijke en 
menselijke systemen is een uitdaging voor 
het aanpassingsvermogen van de planeet 
alsook een bedreiging voor de toekomstige 
economische ontwikkeling en het welzijn 
van de mensheid. De gevolgen van 
klimaatverandering en vervuiling, in 
combinatie met toenemende urbanisatie, 
massatoerisme, menselijke nalatigheid en 
de overexploitatie van hulpbronnen 
vormen een gevaar voor de kwetsbare
culturele sector van de gemeenschappen 
die het cultureel erfgoed van Europa 
belichamen.

Or. it

Amendement 1610
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.
Deze complexe milieuproblemen vormen 
ook een risico voor ons cultureel erfgoed.
Er is behoefte aan onderzoek en innovatie 
om het cultureel erfgoed van Europa te 
behouden. Dit erfgoed speelt een centrale 
rol in de economie van de EU, met name 
op het gebied van toerisme. De jaarlijkse 
omzet van Europa in deze sector die 
afkomstig is van het cultureel erfgoed 
bedraagt circa 335 miljard euro en biedt 
werkgelegenheid aan in totaal 9 miljoen 
mensen.

Or. de

Amendement 1611
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.
Het vinden van een duurzaam evenwicht 
tussen menselijke behoeften en het milieu 
is een grote uitdaging voor 
samenlevingen. Milieuhulpbronnen, 
waaronder water, lucht, biomassa, 
vruchtbare grond, biodiversiteit, 
ecosystemen en door de mens gecreëerde 
rijkdommen, inclusief cultureel erfgoed 
en cultureel landschap en de diensten die 
zij leveren, zijn essentieel voor de 
Europese en wereldeconomie en de 
kwaliteit van het bestaan.

Or. en

Amendement 1612
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan,
veranderingen in de oceaanstromen, 
stijgende zeewatertemperaturen,
smeltende ijskappen op de Noordpool en 
een verlaagd zoutgehalte van het 
zeewater, aantasting en gebruik van het 
landschap, watertekorten, hydrologische 
afwijkingen, temporele en ruimtelijke 
heterogeniteit op het gebied van regenval, 
veranderingen in de verspreiding van 
soorten, chemische vervuiling en verlies 
van biodiversiteit, tonen aan dat de planeet 
de grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

Or. en

Amendement 1613
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
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zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, verminderde 
bodemvruchtbaarheid, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid heeft 
bereikt. Zonder verbeteringen op het 
gebied van efficiëntie zal de vraag naar 
water het aanbod over twintig jaar met 
40 % overschrijden. Bossen verdwijnen in 
het schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

Or. en

Amendement 1614
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten,
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert.
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40 % 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
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hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt.
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en natuurlijke en menselijke 
ecosystemen veroorzaakt. Op grond van de 
huidige trends is tegen 2050 het equivalent 
van meer dan twee planeten aarde nodig 
om de groeiende wereldbevolking te 
kunnen onderhouden.

Or. it

Amendement 1615
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is een grote behoefte aan innovatieve 
geïntegreerde watersystemen in Europa.
Europa beschikt over een ouder wordende 
waterinfrastructuur (zowel voor 
afvalwaterverwerking als 
drinkwatervoorziening), verhoogde 
watertekorten, toenemende risico's op 
overstromingen in stedelijke gebieden, 
waterverontreiniging en een toenemende 
en meer specifieke vraag naar water in de 
landbouw, industrie en door de stedelijke 
bevolking. Om de maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden (iedereen 
betaalbaar water garanderen van goede 
kwaliteit, de industrie/landbouw voorzien 
van het juiste water met de juiste kwaliteit 
tegen de juiste prijs en de vervuiling zo 
beperkt mogelijk houden) moet Europa 
investeren in een innovatieve omvorming 
van het watersysteem.

Or. en
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Amendement 1616
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die 
in alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd 
wordt door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. De Unie
beschikt over kostbare mineralen, waarvan 
de exploratie en winning beperkt wordt 
door een gebrek aan adequate 
technologieën en vervoersinfrastructuur.
Gezien het belang van grondstoffen voor 
het Europees concurrentievermogen, de 
economie en de toepassing ervan in 
innovatieve producten, is de duurzame 
levering en efficiënt beheer van 
grondstoffen een belangrijke prioriteit voor 
de Unie. Toegang tot Europese 
grondstoffenleveranciers, die vaak 
gevestigd zijn in geografisch afgelegen 
gebieden, blijft een uitdaging voor 
industrieën die afhankelijk zijn van een 
betrouwbare aanvoer van deze 
grondstoffen. Verder is de EU sterk 
afhankelijk van de invoer van strategisch 
belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt.

Or. en
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Amendement 1617
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. De Europese Unie herbergt 
een groot aantal van de beste voorbeelden 
van cultureel erfgoed ter wereld, die 
oorspronkelijk met plaatselijke 
grondstoffen zijn gebouwd. Kennis van de 
duurzaamheid van de grondstoffen in 
kwestie wordt beperkt door het gebrek aan 
onderzoek inzake de kenmerken van de 
materialen en de waarbaarheid ervan ten 
opzichte van klimaatverandering. Gezien 
het belang van grondstoffen voor het 
Europees concurrentievermogen, de 
economie en de toepassing ervan in 
innovatieve producten, is de duurzame 
levering en efficiënt beheer van 
grondstoffen een belangrijke prioriteit voor 
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de Unie.

Or. it

Amendement 1618
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, hergebruik, recycling en 
vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie, winning 
en verwerking beperkt wordt door een 
gebrek aan adequate technologieën en een 
gebrek aan investeringen, en gehinderd 
wordt door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
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voor de Unie.

Or. en

Amendement 1619
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen en energie. De 
toelevering van grondstoffen aan de Unie 
komt echter steeds meer onder druk te 
staan. Verder is de EU sterk afhankelijk 
van de invoer van strategisch belangrijke 
grondstoffen, die in alarmerende mate 
wordt beïnvloed door verstoringen van de 
markt. Bovendien beschikt de Unie nog 
steeds over kostbare mineralen, waarvan de 
exploratie en winning beperkt wordt door 
een gebrek aan adequate technologieën en 
gehinderd wordt door een toenemende 
mondiale concurrentie. Gezien het belang 
van grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Or. en
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Amendement 1620
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het duurzame aanbod en efficiënt beheer 
van grondstoffen, waaronder exploratie, 
winning, verwerking, hergebruik, recycling 
en vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Het duurzame aanbod en efficiënt en 
betrouwbaar beheer van grondstoffen, 
waaronder exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging ervan, is essentieel voor het 
functioneren van moderne samenlevingen 
en hun economieën. Europese sectoren, 
zoals de bouw, de chemische industrie, de 
automobielsector, ruimtevaart, machine- en 
apparatuurbouw, die verantwoordelijk zijn 
voor ongeveer 1,3 biljoen euro en 
werkgelegenheid voor circa 30 miljoen 
mensen, zijn sterk afhankelijk van de 
toegang tot grondstoffen. De toelevering 
van grondstoffen aan de Unie komt echter 
steeds meer onder druk te staan. Verder is 
de EU sterk afhankelijk van de invoer van 
strategisch belangrijke grondstoffen, die in 
alarmerende mate wordt beïnvloed door 
verstoringen van de markt. Bovendien 
beschikt de Unie nog steeds over kostbare 
mineralen, waarvan de exploratie en 
winning beperkt wordt door een gebrek aan 
adequate technologieën en gehinderd wordt 
door een toenemende mondiale 
concurrentie. Gezien het belang van 
grondstoffen voor het Europees 
concurrentievermogen, de economie en de 
toepassing ervan in innovatieve producten, 
is de duurzame levering en efficiënt beheer 
van grondstoffen een belangrijke prioriteit 
voor de Unie.

Or. en
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Amendement 1621
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vermogen van de economie om zich 
aan te passen, zich beter tegen de 
klimaatverandering te wapenen en 
grondstofzuiniger te worden en 
tegelijkertijd concurrerend te blijven, is 
afhankelijk van de mate van eco-innovatie, 
zowel van maatschappelijke als van 
technologische aard. Met een mondiale 
markt voor eco-innovatie die een waarde 
van ongeveer 1 biljoen euro per jaar 
vertegenwoordigt en die in 2030 naar 
verwachting zal zijn verdrievoudigd, biedt 
eco-innovatie belangrijke mogelijkheden 
om het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in Europese economieën 
te versterken.

Het vermogen van de economie om zich 
aan te passen, zich beter tegen de 
klimaatverandering te wapenen en 
grondstofzuiniger te worden en 
tegelijkertijd concurrerend te blijven, is 
afhankelijk van de mate van eco-innovatie, 
zowel van maatschappelijke als van 
organisatorische en technologische aard.
Met een mondiale markt voor eco-
innovatie die een waarde van ongeveer 1 
biljoen euro per jaar vertegenwoordigt en 
die in 2030 naar verwachting zal zijn 
verdrievoudigd, biedt eco-innovatie 
belangrijke mogelijkheden om het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in Europese economieën 
te versterken.

Or. en

Amendement 1622
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies en 
-concentraties willen halen en de gevolgen 
van de klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er kostenbesparende 
technologieën en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies en 
-concentraties willen halen en de gevolgen 
van de klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er kostenbesparende 
technologieën en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 
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de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot grondstoffen en een 
aanzienlijke vermindering van gebruik en 
verspilling van hulpbronnen.

de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. De gebruikte methoden 
om het cultureel erfgoed aan te passen en 
in stand te houden, kunnen worden benut 
om klimaatverandering tegen te gaan 
door zorgvuldiger met energie om te gaan 
en duurzame grondstoffen, groene 
technologieën en een passieve 
planologische aanpak toe te passen. Deze 
methoden bieden nieuwe kansen voor 
verzachtings- en aanpassingsmaatregelen 
in alle sectoren, van bouw tot vervoer.
Onderzoek en innovatie kunnen bijdragen 
aan betrouwbare en duurzame toegang tot 
grondstoffen en een aanzienlijke 
vermindering van gebruik en verspilling 
van hulpbronnen.

Or. it

Amendement 1623
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies en 
-concentraties willen halen en de gevolgen 
van de klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er kostenbesparende 
technologieën en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 
de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies en 
-concentraties willen halen en de gevolgen 
van de klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moet er een overgang naar een 
koolstofarme maatschappij plaatsvinden 
en moeten er kostenbesparende 
technologieën en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast, en moeten 
maatschappelijke reacties op deze 
uitdagingen, inclusief de identificatie van 
economische en maatschappelijke 
blokkades, beter worden begrepen. De 
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stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot grondstoffen en een 
aanzienlijke vermindering van gebruik en 
verspilling van hulpbronnen.

beleidskaders op mondiaal niveau en op 
het niveau van de Unie moeten voorzien in 
bescherming, waardering en, waar nodig,
beheer en tenslotte herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot en exploitatie van
grondstoffen te land en op de zeebodem en
een aanzienlijke vermindering van gebruik 
en verspilling van hulpbronnen.

Or. en

Amendement 1624
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies en 
-concentraties willen halen en de gevolgen 
van de klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er kostenbesparende 
technologieën en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 
de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot grondstoffen en een 
aanzienlijke vermindering van gebruik en 
verspilling van hulpbronnen.

Als we de Europese en internationale 
doelstellingen voor broeikasgasemissies 
willen halen en de gevolgen van de 
klimaatverandering het hoofd willen 
bieden, moeten er duurzame en effectieve 
niet-technologische en technologische 
oplossingen en verzachtings- en 
aanpassingsmaatregelen worden 
ontwikkeld en toegepast. De beleidskaders 
op mondiaal niveau en op het niveau van 
de Unie moeten voorzien in bescherming, 
waardering en, waar nodig, herstel van 
ecosystemen en de biodiversiteit, met als 
doel hun vermogen om in de toekomst 
hulpbronnen en diensten te leveren, in 
stand te houden. Onderzoek en innovatie 
kunnen bijdragen aan betrouwbare en 
duurzame toegang tot grondstoffen en een 
aanzienlijke vermindering van gebruik en 
verspilling van hulpbronnen.
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Or. en

Amendement 1625
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen.

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, het Industriebeleid in een tijd van 
mondialisering, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie, het Europees partnerschap 
voor innovatie inzake grondstoffen en het 
zevende milieuactieprogramma. Deze 
maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 1626
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen.

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32,
het Europees partnerschap voor innovatie 
inzake water, de EU-strategie voor 
duurzame ontwikkeling33, een geïntegreerd 
maritiem beleid voor de Unie34, de 
kaderrichtlijn mariene strategie35, het 
Actieplan inzake eco-innovatie en de 
digitale agenda voor Europa36. Deze 
maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 1627
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 
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klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen.

klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, 
het Europees partnerschap voor innovatie 
inzake water, de EU-strategie voor 
duurzame ontwikkeling33, een geïntegreerd 
maritiem beleid voor de Unie34, de 
kaderrichtlijn mariene strategie35, het 
Actieplan inzake eco-innovatie en de 
digitale agenda voor Europa36. Deze 
maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 1628
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 
205030, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36, de kaderrichtlijn water en 
dochterrichtlijnen37. Deze maatregelen 
stellen de maatschappij in staat om zich 
beter te wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
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van grondstoffen te waarborgen. van grondstoffen te waarborgen.
__________________
37 Richtlijn 2000/20/EG.

Or. en

Amendement 1629
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, de routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in
205030, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen. Deze 
maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

De nadruk van EU-maatregelen ligt 
derhalve op ondersteuning van belangrijke 
doelstellingen en beleid van de Unie, 
waaronder: de Europa 2020-strategie, de 
Innovatie-Unie, Hulpbronnenefficiënt 
Europa en de daaraan gerelateerde 
routekaart, aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees 
actiekader31, het grondstoffeninitiatief32, de 
EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling33, een geïntegreerd maritiem 
beleid voor de Unie34, de kaderrichtlijn 
mariene strategie35, het Actieplan inzake 
eco-innovatie en de digitale agenda voor 
Europa36. Deze maatregelen stellen de 
maatschappij in staat om zich beter te 
wapenen tegen milieu- en 
klimaatverandering en de beschikbaarheid 
van grondstoffen te waarborgen. Deze 
maatregelen stellen de maatschappij in 
staat om zich beter te wapenen tegen 
milieu- en klimaatverandering en de 
beschikbaarheid van grondstoffen te 
waarborgen.

Or. it
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Amendement 1630
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de transnationale en mondiale aard 
van het klimaat en het milieu, de schaal en 
complexiteit ervan en de internationale 
dimensie van de toeleveringsketen van 
grondstoffen, moeten er op EU-niveau en 
daarbuiten activiteiten worden uitgevoerd.
Het multidisciplinaire karakter van het 
noodzakelijke onderzoek vraagt erom dat 
aanvullende kennis en middelen worden 
samengevoegd om deze uitdaging op 
effectieve wijze aan te pakken. Als we het 
gebruik van hulpbronnen en de 
milieueffecten willen terugdringen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
willen versterken, zal er een beslissende 
maatschappelijke en technologische 
overgang naar een economie op basis van 
een duurzame relatie tussen natuur en 
menselijk welzijn moeten plaatsvinden.
Gecoördineerd onderzoek en 
innovatieactiviteiten zullen zorgen voor 
meer inzicht en een groter vermogen om in 
een systeemrelevant en 
sectoroverschrijdend perspectief 
voorspellingen te doen over klimaat- en 
milieuveranderingen, en zullen ertoe leiden 
dat onzekerheden worden weggenomen, 
kwetsbaarheden, risico's, kosten en kansen 
worden vastgesteld en beoordeeld, en dat 
het gamma wordt verbreed en de 
doeltreffendheid van de maatschappelijke 
respons, de beleidsaanpak en de 
oplossingen wordt verbeterd. Maatregelen 
zullen spelers op alle niveaus in de 
maatschappij ook in staat stellen actief deel 
te nemen aan dit proces.

Gezien de transnationale en mondiale aard 
van het klimaat en het milieu, de schaal en 
complexiteit ervan en de internationale 
dimensie van de toeleveringsketen van 
grondstoffen, moeten er op EU-niveau en 
daarbuiten activiteiten worden uitgevoerd.
Het multidisciplinaire karakter van het 
noodzakelijke onderzoek vraagt erom dat 
aanvullende kennis en middelen worden 
samengevoegd om deze uitdaging op 
effectieve wijze aan te pakken. Als we het 
gebruik van hulpbronnen en de 
milieueffecten willen terugdringen en 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
willen versterken, zal er een beslissende 
maatschappelijke en technologische 
overgang naar een economie op basis van 
een duurzame relatie tussen natuur en 
menselijk welzijn moeten plaatsvinden.
Onder waterproblematiek wordt onder 
meer verstaan het gebruik van water in 
landelijke, stedelijke en industriële 
omgevingen en de bescherming van 
aquatische ecosystemen. Gecoördineerd 
onderzoek en innovatieactiviteiten zullen 
zorgen voor meer inzicht en een groter 
vermogen om in een systeemrelevant en 
sectoroverschrijdend perspectief 
voorspellingen te doen over klimaat- en 
milieuveranderingen, en zullen ertoe leiden 
dat onzekerheden worden weggenomen, 
kwetsbaarheden, risico's, kosten en kansen 
worden vastgesteld en beoordeeld, en dat
het gamma wordt verbreed en de 
doeltreffendheid van de maatschappelijke 
respons, de beleidsaanpak en de 
oplossingen wordt verbeterd. Maatregelen 
zullen spelers op alle niveaus in de 
maatschappij ook in staat stellen actief deel 
te nemen aan dit proces.



PE492.790v01-00 56/170 AM\907850NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Toelichting inzake de reikwijdte van de waterproblematiek.

Amendement 1631
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een Europees 
partnerschap voor innovatie inzake 
grondstoffen voorbereid.

Vergroting van het duurzame gebruik en 
de beschikbaarheid van grondstoffen vergt 
gecoördineerde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen in diverse disciplines en 
sectoren om te zorgen voor veilige, 
economisch haalbare, milieuvriendelijke en 
maatschappelijk aanvaarde oplossingen in 
de hele waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, efficiënt 
hulpbronnengebruik, hergebruik, 
recycling en vervanging). Innovatie op 
deze terreinen biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een Europees 
partnerschap voor innovatie inzake 
grondstoffen voorbereid en, voor de 
kritische grondstoffen die "zeldzame 
aardmetalen" worden genoemd, wordt 
een Europees competentienetwerk voor 
zeldzame aarde opgericht. Internationale 
samenwerking op het gebied van 
grondstoffen, zoals de trilaterale O&O-
samenwerking tussen de EU, Japan en de 
VS inzake kritische grondstoffen, is 
eveneens van groot belang en dient te 
worden voortgezet.

Or. en
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Amendement 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een Europees 
partnerschap voor innovatie inzake 
grondstoffen voorbereid.

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Er dient een oproep tot het 
gebruik van water in landelijke, stedelijke 
en industriële gebieden te worden 
toegevoegd, evenals een oproep inzake de 
bescherming van waterecosystemen.
Innovatie op deze terreinen biedt kansen 
voor groei en werkgelegenheid alsook 
innovatieve opties waarbij wetenschap, 
technologie, de economie, beleid en 
governance een rol spelen. Om deze reden 
wordt een Europees partnerschap voor 
innovatie inzake grondstoffen voorbereid.

Or. en

Amendement 1633
Amalia Sartori

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 



PE492.790v01-00 58/170 AM\907850NL.doc

NL

zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een 
Europees partnerschap voor innovatie 
inzake grondstoffen voorbereid.

zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 
werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden worden er 
Europese partnerschappen voor innovatie 
inzake een doeltreffend gebruik van water 
en grondstoffen voorbereid.

Or. en

Motivering

Water maakt geen deel uit van de specifieke uitdaging inzake grondstoffen (die uitsluitend 
betrekking heeft op niet aan landbouw of energie gerelateerde grondstoffen, en niet op 
middelen in het algemeen), en dient derhalve afzonderlijk te worden vermeld in de 
beschrijving van alle verschillende uitdagingen.

Amendement 1634
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eco-innovaties leiden tot waardevolle 
nieuwe mogelijkheden voor groei en 
werkgelegenheid. Oplossingen die door 
middel van maatregelen op EU-niveau zijn 
ontwikkeld, kunnen tegenwicht bieden 
voor belangrijke bedreigingen van het 
industriële concurrentievermogen en de 
snelle toepassing en replicatie in de gehele 
interne markt en daarbuiten mogelijk 
maken. Hierdoor is de overgang naar een 
groene economie op basis van een 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
mogelijk. Partners voor deze benadering 

Eco-innovaties leiden tot waardevolle 
nieuwe mogelijkheden voor groei en 
werkgelegenheid. Oplossingen die door 
middel van maatregelen op EU-niveau zijn 
ontwikkeld, kunnen tegenwicht bieden 
voor belangrijke bedreigingen van het 
industriële concurrentievermogen en de 
snelle toepassing en replicatie in de gehele 
interne markt en daarbuiten mogelijk 
maken. Hierdoor is de overgang naar een 
groene economie op basis van een 
duurzaam gebruik van hulpbronnen 
mogelijk. Partners voor deze benadering 
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zijn onder andere internationale, Europese 
en nationale beleidsmakers, onderzoeks- en 
innovatieprogramma's, zowel 
internationaal als in de lidstaten, Europese 
bedrijven en industrieën, het Europees 
Milieuagentschap en nationale 
milieuagentschappen, en andere relevante 
belanghebbenden. Naast bilaterale en 
regionale samenwerking zullen 
maatregelen op EU-niveau ook 
ondersteuning bieden aan relevante 
internationale inspanningen en initiatieven, 
waaronder de Intergouvernementele 
Werkgroep inzake klimaatverandering
(IPCC), het Intergouvernementeel Platform 
inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten (IPBES) en de Groep 
voor aardobservatie (GEO).

zijn onder andere internationale, Europese 
en nationale beleidsmakers, onderzoeks- en 
innovatieprogramma's, zowel 
internationaal als in de lidstaten, Europese 
bedrijven en industrieën en in het 
bijzonder het kmo's, Europese 
universiteiten en onderzoeksinstellingen, 
niet-gouvernementele organisaties en 
denktanks, het Europees Milieuagentschap 
en nationale milieuagentschappen, en 
andere relevante belanghebbenden. Naast 
bilaterale en regionale samenwerking 
zullen maatregelen op EU-niveau ook 
ondersteuning bieden aan relevante 
internationale inspanningen en initiatieven, 
waaronder de Intergouvernementele 
Werkgroep inzake klimaatverandering
(IPCC), het Intergouvernementeel Platform 
inzake biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten (IPBES), het 
internationale hulpbronnenpanel, en de 
Groep voor aardobservatie (GEO).

Or. en

Amendement 1635
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op zowel CO2- als niet-
CO2-broeikasgassen en zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, door het verzamelen 
van feitenmateriaal ter ondersteuning van 
weloverwogen, vroegtijdige en effectieve 
maatregelen en het in netwerken opnemen 
van de vereiste competenties. De 
activiteiten zijn gericht op het verkrijgen 
van meer inzicht in de klimaatverandering, 

Het doel is innovatieve, kostenbesparende 
en duurzame aanpassings- en 
verzachtingsmaatregelen te ontwikkelen en 
beoordelen, gericht op CO2- en niet-CO2-
broeikasgassen, het stijgende niveau van 
het zeewater en binnenwateren; en het 
benadrukken van zowel technologische als 
niet-technologische groene oplossingen, 
door het verzamelen van feitenmateriaal ter 
ondersteuning van weloverwogen, 
vroegtijdige en effectieve maatregelen en 
het in netwerken opnemen van de vereiste 
competenties. De activiteiten zijn gericht 
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het doen van betrouwbare 
klimaatvoorspellingen, de beoordeling van 
effecten en kwetsbaarheden, de 
ontwikkeling van kostenbesparende 
aanpassings- en risicopreventiemaatregelen
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen.

op het verkrijgen van meer inzicht in de 
klimaatverandering, het doen van 
betrouwbare klimaatvoorspellingen, de 
beoordeling van effecten en 
kwetsbaarheden, de ontwikkeling van 
kostenbesparende aanpassings- en 
risicopreventiemaatregelen en het steunen 
van beleid gericht op verzachtende 
maatregelen. Naast COM (2011) 811, deel 
III, 5.1.1. en 5.1.2., moet deze kwestie ook 
hier worden behandeld.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de Europese samenlevingen zijn voorbereid op de gevolgen 
van klimaatverandering via de ondersteuning van onderzoek inzake de beperking van de 
klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen.

Amendement 1636
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beheersmaatregelen in de belangrijkste 
sociaaleconomische sectoren (bijv. 
landbouw, energie, vervoer, toerisme, 
gebouwde omgeving en cultureel erfgoed), 
en het steunen van beleid gericht op 
verzachtende maatregelen.

Or. en

Amendement 1637
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1638
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen

(b) Duurzaam en veilig beheer van 
natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen

Or. en

Amendement 1639
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen

(b) Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en bronnen van het cultureel 
erfgoed en ecosystemen

Or. en

Amendement 1640
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op een beter inzicht in het 
functioneren van ecosystemen, de 
wisselwerking tussen ecosystemen en 
sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk 

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op een beter inzicht in het 
functioneren van ecosystemen, inclusief de 
regulerende rol van oceanen en bossen ter 
preventie van de opwarming van de aarde,
de wisselwerking tussen ecosystemen en 
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welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger.

sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk 
welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger.

Or. en

Amendement 1641
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op een beter inzicht in het 
functioneren van ecosystemen, de 
wisselwerking tussen ecosystemen en 
sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk
welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger.

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij tot stand kan worden 
gebracht. De activiteiten zijn gericht op een 
beter inzicht in het functioneren van 
ecosystemen, de wisselwerking tussen 
ecosystemen en sociale systemen en hun 
rol bij het op peil houden van de economie 
en het menselijk welzijn, en kennis en 
instrumenten bieden voor effectieve 
besluitvorming en de betrokkenheid van de 
burger.

Or. en

Amendement 1642
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen en 
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waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op een beter inzicht in het 
functioneren van ecosystemen, de 
wisselwerking tussen ecosystemen en 
sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk 
welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger.

bronnen van het cultureel erfgoed
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op een beter inzicht in het 
functioneren van ecosystemen, de 
wisselwerking tussen ecosystemen en 
sociale systemen en hun rol bij het op peil 
houden van de economie en het menselijk 
welzijn, en kennis en instrumenten bieden 
voor effectieve besluitvorming en de 
betrokkenheid van de burger.

Or. en

Amendement 1643
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Duurzaam beheer van cultureel 
erfgoed
Het doel is duurzaam beheer en gebruik 
van bronnen van het cultureel erfgoed te 
waarborgen en de risico's van 
klimaatverandering tot een minimum te 
beperken. De activiteiten zijn erop gericht 
om door middel van observatie, 
monitoring en modelmatige benadering te 
bepalen hoe groot de veerkracht is, alsook 
het cultureel erfgoed te beheren teneinde 
een fundament te leggen voor een 
samenhangend kader voor 
risicobeoordeling en -beheersing. Er 
worden indicatoren ontwikkeld om 
variaties in de visuele, materiële en 
structurele integriteit van cultureel en 
archeologisch (gebouwen en artefacten) 
erfgoed te meten.

Or. it
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Amendement 1644
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Aanpak van patronen in het 
verbruik van hulpmiddelen en 
veranderingen van levensstijl
Onderzoek naar duurzame veranderingen 
van levensstijl en bevordering van het 
ontwikkelen van een duurzame levensstijl.
Ondersteuning van de tenuitvoerlegging 
van innovaties gericht op de vraagzijde en 
oplossingen om het verbruik van 
hulpmiddelen en niet-duurzaam gebruik 
van hulpmiddelen te beperken.

Or. en

Amendement 1645
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Optreden ter vrijwaring van de 
duurzame overgang, het duurzame beheer 
en het duurzame gebruik van de 
watervoorraden en de waterdiensten. Het 
doel is te zorgen voor een betere basis 
inzake innovatieve kennis met betrekking 
tot (een overgang op het gebied van) 
waterbevoorrading, waterzuivering, 
sluiting van de watercyclus, terugwinning 
van energie/grondstoffen en verbetering 
van het engagement/gedrag van de 
eindgebruikers om te voorzien in 
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toekomstige behoeften.

Or. en

Amendement 1646
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Het duurzame aanbod van niet-
energetische en niet-agrarische 
grondstoffen waarborgen

(c) Het duurzame gebruik, beheer en 
aanbod van niet-energetische en niet-
agrarische grondstoffen waarborgen

Or. en

Amendement 1647
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
kostenbesparende en milieuvriendelijke 
exploratie, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met kleinere 
milieueffecten. De activiteiten zijn gericht 
op het vergroten van de kennisbasis inzake 
de beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het vinden van 
alternatieven voor kritische grondstoffen
en het vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn over grondstoffen.

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor een 
kostenbesparend, grondstofzuinig en 
milieuvriendelijk gebruik, hergebruik en
recycling en terugwinning van 
grondstoffen en voor vervanging ervan 
door economisch aantrekkelijke 
alternatieven met kleinere milieueffecten.
De activiteiten zijn gericht op het vergroten 
van de kennisbasis inzake de 
beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het bevorderen 
van ecodesign, het bevorderen van een 
duurzaam aanbod, efficiënt gebruik en 
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hergebruik van grondstoffen, het vinden 
van alternatieven voor kritische 
grondstoffen, het ontwikkelen van 
gesloten circuitprocessen en -systemen,
het ondersteunen van recyclage- en 
hergebruikstrategieën en -technologie, 
maatregelen gericht op de vraagzijde die 
burgers en consumenten in staat stellen 
het verbruik en de verspilling van 
grondstoffen te beperken, en het vergroten 
van het maatschappelijk bewustzijn over 
grondstoffen.

Or. en

Amendement 1648
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
kostenbesparende en milieuvriendelijke 
exploratie, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met kleinere 
milieueffecten. De activiteiten zijn gericht 
op het vergroten van de kennisbasis inzake 
de beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het vinden van 
alternatieven voor kritische grondstoffen 
en het vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn over grondstoffen.

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
kostenbesparende en milieuvriendelijke 
exploratie, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met kleinere 
milieueffecten. De activiteiten zijn gericht 
op het vergroten van de kennisbasis inzake 
de beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het vinden van 
alternatieven voor kritische grondstoffen 
en het vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn over grondstoffen, het 
vaststellen en bevorderen van regionale 
en nationale grondstoffenclusters, het 
aanpakken van logistieke uitdagingen 
betreffende het verbinden van industrieën 
met grondstoffenbronnen.

Or. en
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Amendement 1649
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
kostenbesparende en milieuvriendelijke 
exploratie, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met kleinere 
milieueffecten. De activiteiten zijn gericht 
op het vergroten van de kennisbasis inzake 
de beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het vinden van 
alternatieven voor kritische grondstoffen
en het vergroten van het maatschappelijk 
bewustzijn over grondstoffen.

Het doel is de kennisbasis inzake 
grondstoffen te vergroten en innovatieve 
oplossingen te ontwikkelen voor de 
kostenbesparende en milieuvriendelijke 
exploratie, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met kleinere 
milieueffecten. De activiteiten zijn gericht 
op het vergroten van de kennisbasis inzake 
de beschikbaarheid van grondstoffen, het 
bevorderen van een duurzaam aanbod en 
gebruik van grondstoffen, het vinden van 
alternatieven voor kritische en gevaarlijke
grondstoffen, het stimuleren van plannen 
voor duurzaam gebruik en hergebruik van 
materialen, en het vergroten van het 
maatschappelijk bewustzijn over 
grondstoffen.

Or. en

Motivering

Plannen voor hergebruik dienen als fundament voor de tenuitvoerlegging van duurzame 
materiaalstromen.

Amendement 1650
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter d – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 
veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 
behulp van digitale systemen te 
bevorderen.

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 
veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 
behulp van digitale systemen te 
bevorderen. Met name het eco-
innovatieprogramma, dat op succesvolle 
wijze ten uitvoer is gelegd in het kader 
van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie in het 
voorgaande meerjarig financieel kader 
van de EU, wordt met een ambitieus 
budget voortgezet in het kader van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 1651
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 
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veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 
behulp van digitale systemen te 
bevorderen.

veranderingen te ondersteunen, het 
onderzoek naar veilige alternatieven voor 
als gevaarlijk aangeduide stoffen in de 
EU-verordening voor chemische stoffen 
en het veilige gebruik ervan (REACH) te 
ondersteunen, de voortgang op weg naar 
een groene economie te meten en 
beoordelen en het efficiënt gebruik van 
hulpstoffen met behulp van digitale 
systemen te bevorderen.

Or. en

Amendement 1652
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 
veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 
behulp van digitale systemen te 
bevorderen.

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, eco-
innovatieve strategieën, methodologieën 
en instrumenten voor het behoud van 
cultureel erfgoed in Europa te 
ontwikkelen, innovatief beleid en 
maatschappelijke veranderingen te 
ondersteunen, de voortgang op weg naar 
een groene economie te meten en 
beoordelen en het efficiënt gebruik van 
hulpstoffen met behulp van digitale 
systemen te bevorderen.

Or. en

Amendement 1653
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 
veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 
behulp van digitale systemen te 
bevorderen.

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid, duurzame economische 
modellen en maatschappelijke 
veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 
behulp van digitale systemen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 1654
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie en replicatie te versterken, 
met speciale aandacht voor kmo's, 
innovatief beleid en maatschappelijke 
veranderingen te ondersteunen, de 
voortgang op weg naar een groene 
economie te meten en beoordelen en het 
efficiënt gebruik van hulpstoffen met 

Het doel is alle vormen van eco-innovatie 
die de overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te stimuleren. De 
activiteiten zijn erop gericht eco-
innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten, en de 
marktintroductie tegen concurrerende 
prijzen en replicatie te versterken, met 
speciale aandacht voor kmo's, innovatief 
beleid en maatschappelijke veranderingen 
te ondersteunen, de voortgang op weg naar 
een groene economie te meten en 
beoordelen en het efficiënt gebruik van 
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behulp van digitale systemen te 
bevorderen.

hulpstoffen met behulp van digitale 
systemen te bevorderen.

Or. it

Amendement 1655
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Reparatie, onderhoud, 
digitalisering en hergebruik van culturele 
goederen voor de 21e eeuw
Het doel is het cultureel erfgoed uit de 20e 
eeuw, met inbegrip van het digitaal 
erfgoed, te beschermen. Activiteiten zijn 
erop gericht nieuwe technologieën te 
ontwikkelen en ten uitvoer te leggen, 
inclusief nanotechnologieën, in 
combinatie met conventionele 
technologieën en op basis van een 
beoordeling van de culturele 
aanvaardbaarheid van nieuwe 
maatregelen, inclusief digitalisering om 
de veerkracht van fragiele en kwetsbare 
culturele materialen te verbeteren en 
contemporaine gebouwen en kunstwerken 
opnieuw te gebruiken, met inachtneming 
van regionale verschillen en verschillende 
culturele benaderingen.

Or. it

Amendement 1656
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Cultureel erfgoed
Het doel is onderzoek te verrichten naar 
de strategieën, methoden en instrumenten 
die nodig zijn om in tijden van 
klimaatverandering het kader te scheppen 
voor een dynamisch en duurzaam 
cultureel erfgoed in Europa. Cultureel 
erfgoed in zijn diverse 
verschijningsvormen vormt de 
leefomgeving voor gemeenschappen die 
veerkrachtig inspelen op velerlei 
veranderingen. Onderzoek naar cultureel 
erfgoed vergt een multidisciplinaire 
aanpak om historisch materiaal beter te 
kunnen doorgronden. De activiteiten zijn 
erop gericht om door middel van 
observatie, monitoring en modelmatige 
benadering na te gaan hoe groot de 
veerkracht is, alsook meer inzicht te 
verschaffen in de perceptie van en de 
reacties op mogelijke dreigingen als 
gevolg van klimaatverandering, 
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen in 
gemeenschappen.

Or. it

Motivering

Maatschappelijke uitdagingen, met name op het gebied van klimaatverandering en nieuwe 
technologie, moeten worden bezien in het licht van de invloed hiervan op cultureel erfgoed, 
met inachtneming van zowel de risico's als de kansen die hiermee gepaard gaan.

Amendement 1657
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Cultureel erfgoed: Reactie van de 
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Gemeenschap op klimaatverandering
Het erfgoed van Europa is een andere 
belangrijke kwestie, aangezien het een 
unieke hulpbron en een belangrijk 
element in de ontwikkeling van de 
individuele en collectieve identiteit is. Er 
is behoefte aan onderzoek inzake 
strategieën, methodologieën en 
instrumenten teneinde een voortdurend, 
dynamisch cultureel erfgoed voor Europa 
mogelijk te maken. Uit veranderende 
omgevingen en vaker voorkomende 
extreme gebeurtenissen zoals 
overstromingen en natuurlijke dreigingen 
zoals vulkaanuitbarstingen en 
aardbevingen, blijkt bijvoorbeeld hoe 
gemeenschappen deze uitdagingen 
waarnemen en hoe ze erop reageren.

Or. en

Amendement 1658
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Cultureel erfgoed
Het doel is te onderzoeken welke 
strategieën, methodologieën en 
instrumenten nodig zijn om Europa aan 
een dynamisch en duurzaam cultureel 
erfgoed te helpen in reactie op de 
klimaatverandering. Onderzoek naar 
cultureel erfgoed vergt een 
multidisciplinaire aanpak om historisch 
materiaal beter te kunnen doorgronden.

Or. de
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Amendement 1659
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Het bereiken van een goede 
milieutoestand in de zeeën en oceanen 
van Europa
Het vergroten van de kennis en effecten 
van mariene verontreinigende stoffen om 
een goede milieutoestand in de zeeën en 
oceanen van Europa te bereiken en te 
behouden, overeenkomstig de 
kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS).

Or. en

Amendement 1660
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen

6. Europa in een veranderende wereld –
inclusieve en reflexieve samenlevingen

Or. en

Amendement 1661
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen

6. Europa in een veranderende wereld –
inclusieve, innovatieve en reflexieve
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samenlevingen

Or. en

Amendement 1662
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen

6. Inzicht verwerven in de Europese 
samenlevingen, cultuur en veranderingen 
in de samenleving

Or. en

Amendement 1663
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is inclusieve, 
innovatieve en veilige Europese
samenlevingen te bevorderen in een 
context van nog niet eerder voorgekomen 
omschakelingen en een toenemende 
internationale onderlinge 
afhankelijkheid.

Specifieke doelstellingen zijn een beter 
inzicht van Europa en bevordering van de
economische groei van Europa aan de 
hand van cultuur en creativiteit als 
fundamentele waarden, teneinde 
inclusievere en innovatievere
samenlevingen op te bouwen.

Or. en

Motivering

Er dient niet uitsluitend nadruk te worden gelegd op het inzicht in de samenleving, maar 
tevens op het op positieve wijze veranderen van de samenleving en het bevorderen van 
economische groei. In dit opzicht kunnen cultuur en creativiteit een fundamentele rol spelen. 
Het is ook duidelijk dat creatieve en culturele industrieën aan de basis van toekomstige 
Europese economische groei kunnen liggen: het verdedigen en beschermen van onze cultuur 
houdt tevens in dat deze cultuur op passende wijze wordt gewaardeerd, teneinde creativiteit 
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en innovatie te vergroten. 

Amendement 1664
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is inclusieve, 
innovatieve en veilige Europese 
samenlevingen te bevorderen in een 
context van nog niet eerder voorgekomen 
omschakelingen en een toenemende 
internationale onderlinge afhankelijkheid.

De specifieke doelstelling is inclusieve en 
reflexieve Europese samenlevingen te 
bevorderen in een context van nog niet 
eerder voorgekomen omschakelingen en 
een toenemende internationale onderlinge 
afhankelijkheid.

Or. en

Amendement 1665
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is inclusieve, 
innovatieve en veilige Europese 
samenlevingen te bevorderen in een 
context van nog niet eerder voorgekomen 
omschakelingen en een toenemende 
internationale onderlinge afhankelijkheid.

De specifieke doelstelling is inclusieve, 
samenhangende, innovatieve en veilige 
Europese samenlevingen te bevorderen in 
een context van nog niet eerder 
voorgekomen omschakelingen en een 
toenemende internationale onderlinge 
afhankelijkheid.

Or. en

Amendement 1666
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa wordt geconfronteerd met grote 
sociaaleconomische uitdagingen die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
Europa, waaronder toenemende onderlinge 
economische en culturele 
afhankelijkheden, vergrijzing, sociale 
uitsluiting en armoede, ongelijkheden en 
migratiestromen, het slechten van de 
digitale kloof, het bevorderen van een 
cultuur van innovatie en creativiteit in 
samenlevingen en ondernemingen alsook 
het waarborgen van veiligheid en vrijheid, 
vertrouwen in democratische instellingen 
en tussen burgers binnen en buiten de 
grenzen. Dit zijn enorm grote uitdagingen 
die vragen om een gemeenschappelijke 
Europese benadering.

Europa wordt geconfronteerd met grote 
sociaaleconomische uitdagingen die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
Europa, waaronder toenemende onderlinge 
economische en culturele 
afhankelijkheden, vergrijzing en 
demografische veranderingen, sociale 
uitsluiting en armoede, ongelijkheden en 
migratiestromen, het slechten van de 
digitale kloof, het bevorderen van een 
cultuur van wetenschap, innovatie en 
creativiteit in samenlevingen en 
ondernemingen alsook het waarborgen van 
culturele duurzame ontwikkeling, 
veiligheid en vrijheid, vertrouwen in 
democratische instellingen en tussen 
burgers binnen en buiten de grenzen, het 
bevorderen van politieke integratie en 
integratie van burgers, het vergroten van 
het inzicht in de Europese publieke 
ruimte, en het ondersteunen van de 
communicatie en betrekkingen tussen 
Europese samenlevingen over de 
nationale, raciale, taalkundige, religieuze, 
technologische en maatschappelijke 
grenzen heen. Dit zijn enorm grote 
uitdagingen die vragen om een 
gemeenschappelijke Europese benadering.

Or. en

Amendement 1667
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa wordt geconfronteerd met grote 
sociaaleconomische uitdagingen die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
Europa, waaronder toenemende onderlinge 

Europa wordt geconfronteerd met grote 
sociaaleconomische uitdagingen die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
Europa, waaronder toenemende onderlinge 



AM\907850NL.doc 79/170 PE492.790v01-00

NL

economische en culturele
afhankelijkheden, vergrijzing, sociale 
uitsluiting en armoede, ongelijkheden en 
migratiestromen, het slechten van de 
digitale kloof, het bevorderen van een 
cultuur van innovatie en creativiteit in 
samenlevingen en ondernemingen alsook 
het waarborgen van veiligheid en vrijheid, 
vertrouwen in democratische instellingen 
en tussen burgers binnen en buiten de 
grenzen. Dit zijn enorm grote uitdagingen 
die vragen om een gemeenschappelijke 
Europese benadering.

economische en culturele 
afhankelijkheden, vergrijzing, sociale 
uitsluiting en armoede, ongelijkheden en 
migratiestromen, het slechten van de 
digitale kloof, het bevorderen van een 
cultuur van innovatie en creativiteit in 
samenlevingen en ondernemingen alsook 
het waarborgen van veiligheid en vrijheid, 
vertrouwen in democratische instellingen 
en tussen burgers binnen en buiten de 
grenzen. Dit zijn enorm grote uitdagingen 
die vragen om een steeds complexere 
combinatie van diverse, maar ook
gemeenschappelijke Europese
benaderingen, op basis van gedeelde 
wetenschappelijk kennis die enkel de 
sociale en geesteswetenschappen en de 
culturele en creatieve industrieën kunnen 
verschaffen.

Or. en

Motivering

Maatschappelijke uitdagingen kunnen worden aangepakt met behulp van cultuur en 
geesteswetenschappen.

Amendement 1668
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste is er in de Unie nog steeds 
sprake van aanzienlijke ongelijkheden 
tussen landen onderling en binnen landen.
In 2010 krijgen de EU-lidstaten in de 
menselijke-ontwikkelingsindex (HDI), een 
globale maatstaf voor vooruitgang op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en 
inkomen, een score tussen 0,743 en 0,895, 
wat aangeeft dat er sprake is van 
aanzienlijke verschillen tussen landen. Ook
bestaan er nog steeds grote ongelijkheden 

Ten eerste is er in de Unie nog steeds 
sprake van aanzienlijke ongelijkheden 
tussen landen onderling en binnen landen.
In 2010 krijgen de EU-lidstaten in de 
menselijke-ontwikkelingsindex (HDI), een 
globale maatstaf voor vooruitgang op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en 
inkomen, een score tussen 0,743 en 0,895, 
wat aangeeft dat er sprake is van 
aanzienlijke verschillen tussen landen. Er
bestaan nog steeds ongelijke kansen voor 
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tussen de geslachten: het 
inkomensverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie bijvoorbeeld is 
momenteel 17,8 % in het voordeel van 
mannen37. Een op de zes EU-burgers
(ongeveer 80 miljoen mensen) loopt 
momenteel het risico om in armoede te 
vervallen. De afgelopen twee decennia is 
de armoede onder jongvolwassenen en 
gezinnen met kinderen gestegen. De 
jeugdwerkloosheid is meer dan 20 %. 150 
miljoen Europeanen (ongeveer 25 %) 
hebben nog nooit gebruik gemaakt van 
internet en zullen mogelijk nooit 
beschikken over voldoende digitale 
geletterdheid. De politieke apathie en 
polarisatie tijdens verkiezingen is ook 
toegenomen, waaruit blijkt dat de burger 
een wankelend vertrouwen heeft in de 
huidige politieke systemen. Deze cijfers 
tonen aan dat sommige sociale groepen en 
gemeenschappen aanhoudend buiten de 
boot vallen als het gaat om sociale en 
economische ontwikkeling en/of 
democratische politiek.

mannen en vrouwen. Het 
inkomensverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie is momenteel 17,8 % 
in het voordeel van mannen37. Een op de 
zes EU-burgers (ongeveer 80 miljoen 
mensen) loopt momenteel het risico om in 
armoede te vervallen. De afgelopen twee 
decennia is de armoede onder 
jongvolwassenen en gezinnen met kinderen 
gestegen. De jeugdwerkloosheid is meer 
dan 20 %. 150 miljoen Europeanen
(ongeveer 25 %) hebben nog nooit gebruik 
gemaakt van internet en zullen mogelijk 
nooit beschikken over voldoende digitale 
geletterdheid. De politieke apathie en 
polarisatie tijdens verkiezingen is ook 
toegenomen, waaruit blijkt dat de burger 
een wankelend vertrouwen heeft in de 
huidige politieke systemen. Deze cijfers 
tonen aan dat sommige sociale groepen en 
gemeenschappen aanhoudend buiten de 
boot vallen als het gaat om sociale en 
economische ontwikkeling en/of 
democratische politiek.

Or. en

Amendement 1669
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen 
van sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 

Schrappen
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terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden 
geraamd op minstens 650 miljard euro 
(ongeveer 5 % van het bbp van de Unie).
Een duidelijk voorbeeld van de gevolgen 
van terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar 
schatting geleid tot een 
productiviteitsverlies van 35 miljard 
dollar, een verlies van 47 miljard dollar 
van de totale productie en een stijging van 
de werkloosheid van bijna 1 %. Burgers, 
bedrijven en instellingen worden steeds 
vaker betrokken bij digitale interacties en 
transacties op terreinen van het 
maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa 
het slachtoffer van worden. De 
toenemende onveiligheid in het dagelijks 
leven en ten gevolge van onverwachte 
situaties schaadt waarschijnlijk niet 
alleen het vertrouwen van burgers in 
instellingen maar ook in elkaar.

Or. en

Amendement 1670
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 

Schrappen
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privacyschendingen en andere vormen 
van sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden 
geraamd op minstens 650 miljard euro 
(ongeveer 5 % van het bbp van de Unie).
Een duidelijk voorbeeld van de gevolgen 
van terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar 
schatting geleid tot een 
productiviteitsverlies van 35 miljard 
dollar, een verlies van 47 miljard dollar 
van de totale productie en een stijging van 
de werkloosheid van bijna 1 %. Burgers, 
bedrijven en instellingen worden steeds 
vaker betrokken bij digitale interacties en 
transacties op terreinen van het 
maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa 
het slachtoffer van worden. De 
toenemende onveiligheid in het dagelijks 
leven en ten gevolge van onverwachte 
situaties schaadt waarschijnlijk niet 
alleen het vertrouwen van burgers in 
instellingen maar ook in elkaar.

Or. en

Amendement 1671
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen van 
sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden geraamd 
op minstens 650 miljard euro (ongeveer 
5 % van het bbp van de Unie). Een 
duidelijk voorbeeld van de gevolgen van 
terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar 
schatting geleid tot een 
productiviteitsverlies van 35 miljard 
dollar, een verlies van 47 miljard dollar 
van de totale productie en een stijging van 
de werkloosheid van bijna 1 %. Burgers, 
bedrijven en instellingen worden steeds 
vaker betrokken bij digitale interacties en 
transacties op terreinen van het 
maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa 
het slachtoffer van worden. De 
toenemende onveiligheid in het dagelijks 
leven en ten gevolge van onverwachte 
situaties schaadt waarschijnlijk niet 
alleen het vertrouwen van burgers in 
instellingen maar ook in elkaar.

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen van 
sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden geraamd 
op minstens 650 miljard euro (ongeveer 
5 % van het bbp van de Unie).

Or. en
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Amendement 1672
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen van 
sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden geraamd 
op minstens 650 miljard euro (ongeveer 
5 % van het bbp van de Unie). Een 
duidelijk voorbeeld van de gevolgen van 
terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar schatting 
geleid tot een productiviteitsverlies van 35 
miljard dollar, een verlies van 47 miljard 
dollar van de totale productie en een 
stijging van de werkloosheid van bijna 
1 %. Burgers, bedrijven en instellingen 
worden steeds vaker betrokken bij digitale 
interacties en transacties op terreinen van 
het maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa het 
slachtoffer van worden. De toenemende 
onveiligheid in het dagelijks leven en ten 
gevolge van onverwachte situaties schaadt 
waarschijnlijk niet alleen het vertrouwen 
van burgers in instellingen maar ook in 
elkaar.

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen van 
sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden geraamd 
op minstens 650 miljard euro (ongeveer 
5 % van het bbp van de Unie). Een 
duidelijk voorbeeld van de gevolgen van 
terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar schatting 
geleid tot een productiviteitsverlies van 35 
miljard dollar, een verlies van 47 miljard 
dollar van de totale productie en een 
stijging van de werkloosheid van bijna 
1 %. Burgers, bedrijven en instellingen 
worden steeds vaker betrokken bij digitale 
interacties en transacties op terreinen van 
het maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa het 
slachtoffer van worden. De toenemende 
onveiligheid in het dagelijks leven en ten 
gevolge van onverwachte situaties schaadt 
waarschijnlijk niet alleen het vertrouwen 
van burgers in instellingen maar ook in 
elkaar. Een belangrijk element in de 
bevordering van economische groei en 
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ontwikkeling is een passende aanpak om 
de vrije uitwisseling van informatie te 
stimuleren en daarnaast een passend 
niveau van informatiebeveiliging en 
bescherming van privacy en persoonlijke 
gegevens.

Or. en

Amendement 1673
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen van 
sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden geraamd 
op minstens 650 miljard euro (ongeveer 
5 % van het bbp van de Unie). Een 
duidelijk voorbeeld van de gevolgen van 
terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar schatting 
geleid tot een productiviteitsverlies van 35 
miljard dollar, een verlies van 47 miljard 
dollar van de totale productie en een 
stijging van de werkloosheid van bijna 
1 %. Burgers, bedrijven en instellingen 
worden steeds vaker betrokken bij digitale 
interacties en transacties op terreinen van 
het maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, inclusief gendergerelateerd 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen van 
sociale en economische misstanden.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad39. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden geraamd 
op minstens 650 miljard euro (ongeveer 
5 % van het bbp van de Unie). Een 
duidelijk voorbeeld van de gevolgen van 
terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar schatting 
geleid tot een productiviteitsverlies van 35 
miljard dollar, een verlies van 47 miljard 
dollar van de totale productie en een 
stijging van de werkloosheid van bijna 
1 %. Burgers, bedrijven en instellingen 
worden steeds vaker betrokken bij digitale 
interacties en transacties op terreinen van 
het maatschappelijke, financiële en 
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van internet heeft ook geleid tot
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa het 
slachtoffer van worden. De toenemende 
onveiligheid in het dagelijks leven en ten 
gevolge van onverwachte situaties schaadt 
waarschijnlijk niet alleen het vertrouwen 
van burgers in instellingen maar ook in 
elkaar.

commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa het 
slachtoffer van worden. De toenemende 
onveiligheid in het dagelijks leven en ten 
gevolge van onverwachte situaties schaadt 
waarschijnlijk niet alleen het vertrouwen 
van burgers in instellingen maar ook in 
elkaar.

Or. es

Motivering

Het is van essentieel belang om in de verordening een uitdrukkelijke verwijzing te maken naar 
de noodzaak om gendergerelateerd geweld aan te pakken.

Amendement 1674
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen.
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen.
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 
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ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer benadering van 
samenwerking met derde landen.
Aangezien er interactie moet plaatsvinden 
tussen het veiligheidsbeleid en 
verschillende sociale beleidsonderdelen, is 
het verbeteren van de maatschappelijke 
dimensie van veiligheidsonderzoek tot slot 
een belangrijk aspect van deze uitdaging.

ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer benadering van 
samenwerking met derde landen.

Or. en

Amendement 1675
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen.
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 
ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer benadering van 
samenwerking met derde landen.
Aangezien er interactie moet plaatsvinden 
tussen het veiligheidsbeleid en 
verschillende sociale beleidsonderdelen, is 
het verbeteren van de maatschappelijke 

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen.
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 
ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer benadering van 
samenwerking met derde landen. Het is 
tevens van essentieel belang het 
ontzaglijke Europese culturele erfgoed te 
gebruiken als middel om EU-burgers 
dichter bij elkaar te brengen en de 
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dimensie van veiligheidsonderzoek tot slot 
een belangrijk aspect van deze uitdaging.

samenhang binnen de Europese 
samenleving te versterken. Aangezien er 
interactie moet plaatsvinden tussen het 
veiligheidsbeleid en verschillende sociale 
beleidsonderdelen, is het verbeteren van de 
maatschappelijke dimensie van 
veiligheidsonderzoek tot slot een 
belangrijk aspect van deze uitdaging.

Or. it

Amendement 1676
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoewel technologie een rol kan spelen in 
het verbeteren van de beveiliging van 
Europa, is het belangrijk dat een reeds 
relatief veilig Europa stappen onderneemt 
om de oorzaken van onveiligheid (in eigen 
land en in het buitenland) aan te pakken 
en het zeer grote accent op toenemende 
beveiliging in de afgelopen tien jaar 
compenseert met maatregelen om 
burgerlijke vrijheden te herstellen, 
grondrechten te handhaven en de 
verantwoordingsplicht te versterken. Al 
deze initiatieven worden behandeld in het 
kader van een ruimere onderzoeksagenda 
inzake "menselijke veiligheid".

Or. en

Amendement 1677
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het programma wordt met name 
ingegaan op het verband tussen 
onderzoek in de natuurwetenschappen en 
technologie en andere wetenschappen, 
met name politieke, sociale en 
geesteswetenschappen die gericht zijn op 
de aard van conflicten en samenwerking, 
de verandering van conflicten en 
samenwerking op het gebied van 
beveiliging, de rol van de staat, 
internationale organisatie, niet-
overheidsactoren en actoren uit het 
maatschappelijk middenveld, maar ook op 
conflictpreventie, vredesopbouw en de 
hervorming van de sectoren van de 
beveiliging van de bevolking.

Or. en

Amendement 1678
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen te vormen, wordt van 
Europa een respons verwacht gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe kennis, 
technologieën en capaciteiten alsook op 
vaststelling van beleidsopties. Een 
dergelijke inspanning zal Europa helpen 
om de uitdagingen niet alleen intern maar 
ook als mondiale speler op het 
internationale toneel het hoofd te bieden.
Op deze manier kunnen lidstaten ook 
profiteren van ervaringen die elders zijn 
opgedaan en zullen zij hun eigen specifieke 
maatregelen beter kunnen afstemmen op 
hun eigen context.

Om inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen te vormen, wordt van 
Europa een respons verwacht gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe kennis, 
technologieën en capaciteiten alsook op 
vaststelling van beleidsopties. Het is aan te 
raden een nauwkeurige lijst van relevante 
kwesties van algemeen belang en invloed 
op te stellen, waarmee oplossingen voor 
de sociale, juridische en politieke 
problemen van de Unie kunnen worden 
gevonden en waarbij de disciplines 
worden bepaald van waaruit elk 
onderzoek moet worden aangepakt. Een 
dergelijke inspanning zal Europa helpen 
om de uitdagingen niet alleen intern maar 
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ook als mondiale speler op het 
internationale toneel het hoofd te bieden.
Op deze manier kunnen lidstaten ook 
profiteren van ervaringen die elders zijn 
opgedaan en zullen zij hun eigen specifieke 
maatregelen beter kunnen afstemmen op 
hun eigen context.

Or. es

Motivering

Door duidelijke richtsnoeren in de vorm van een thematische lijst vast te stellen, kan een 
rommelige aanpak worden vermeden. Op deze manier kan de discipline worden bepaald van 
waaruit elk probleem moet worden aangepakt.

Amendement 1679
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen te vormen, wordt van 
Europa een respons verwacht gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe kennis, 
technologieën en capaciteiten alsook op 
vaststelling van beleidsopties. Een 
dergelijke inspanning zal Europa helpen 
om de uitdagingen niet alleen intern maar 
ook als mondiale speler op het 
internationale toneel het hoofd te bieden.
Op deze manier kunnen lidstaten ook 
profiteren van ervaringen die elders zijn 
opgedaan en zullen zij hun eigen specifieke 
maatregelen beter kunnen afstemmen op 
hun eigen context.

Om inclusieve, innovatieve en reflexieve
samenlevingen te vormen, wordt van 
Europa een respons verwacht gericht op de 
ontwikkeling van nieuwe kennis, 
technologieën en capaciteiten alsook op 
vaststelling van beleidsopties. Een 
dergelijke inspanning zal Europa helpen 
om de uitdagingen niet alleen intern maar 
ook als mondiale speler op het 
internationale toneel het hoofd te bieden.
Op deze manier kunnen lidstaten ook 
profiteren van ervaringen die elders zijn 
opgedaan en zullen zij hun eigen specifieke 
maatregelen beter kunnen afstemmen op 
hun eigen context.

Or. en

Amendement 1680
Britta Thomsen
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de circulatie van kennis binnen de 
wetenschapswereld en het bredere publiek 
te bevorderen, worden de toegankelijkheid 
en het gebruik van de uitkomsten van 
publiek gefinancierd onderzoek verder 
ontwikkeld, bijv. door middel van 
populaire wetenschapsfilms.

Or. en

Motivering

De EU ondersteunt onderzoek en onderzoek dient zichtbaar te zijn - niet alleen zichtbaar voor 
andere onderzoekers, maar ook voor de samenleving. Het is van zeer groot belang om 
Europees onderzoek op levendige, interessante en begrijpelijke wijze zichtbaar te maken voor 
de samenleving en het algemene publiek. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van populaire 
wetenschapsfilms. Wetenschapsfilms kunnen een brug slaan tussen wetenschap en de 
samenleving, en deze brug legt een basis voor wetenschap in dialoog.

Amendement 1681
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een centrale taak in verband met deze 
uitdaging zal derhalve bestaan uit het 
stimuleren van nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen landen 
binnen de EU en wereldwijd alsook in 
relevante onderzoeks- en 
innovatiegemeenschappen. Door op 
systematische wijze de betrokkenheid van 
burgers en de industrie te vergroten, sociale 
en technologische innovatieprocessen te 
ondersteunen, slimme en participerende 
overheden aan te moedigen en op 

Een centrale taak in verband met deze 
uitdaging zal derhalve bestaan uit het 
stimuleren van nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen landen 
binnen de EU en wereldwijd alsook in 
relevante onderzoeks- en 
innovatiegemeenschappen. Door op 
systematische wijze de betrokkenheid van 
burgers en de industrie te vergroten, sociale 
en technologische innovatieprocessen te 
ondersteunen, slimme en participerende 
overheden aan te moedigen en op 
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feitenmateriaal gebaseerde beleidsvorming 
te stimuleren, zullen we de relevantie van 
al deze activiteiten voor beleidsmakers, 
maatschappelijke en economische spelers 
en burgers vergroten. Onderzoek en 
innovatie zijn in dit verband een 
randvoorwaarde voor het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en diensten, met name op het 
gebied van veiligheid, digitale 
ontwikkeling en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

feitenmateriaal gebaseerde beleidsvorming 
te stimuleren, zullen we de relevantie van 
al deze activiteiten voor beleidsmakers, 
maatschappelijke en economische spelers 
en burgers vergroten. Onderzoek en 
innovatie zijn in dit verband een 
randvoorwaarde voor het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en diensten, de bijdrage van 
Europa op het gebied van vreedzame 
conflictregeling, met name op het gebied 
van veiligheid, digitale ontwikkeling en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.

Or. en

Amendement 1682
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een centrale taak in verband met deze 
uitdaging zal derhalve bestaan uit het 
stimuleren van nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen landen 
binnen de EU en wereldwijd alsook in 
relevante onderzoeks- en 
innovatiegemeenschappen. Door op 
systematische wijze de betrokkenheid van 
burgers en de industrie te vergroten, sociale 
en technologische innovatieprocessen te 
ondersteunen, slimme en participerende 
overheden aan te moedigen en op 
feitenmateriaal gebaseerde beleidsvorming 
te stimuleren, zullen we de relevantie van 
al deze activiteiten voor beleidsmakers, 
maatschappelijke en economische spelers 
en burgers vergroten. Onderzoek en 
innovatie zijn in dit verband een 
randvoorwaarde voor het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en diensten, met name op het 

Een centrale taak in verband met deze 
uitdaging zal derhalve bestaan uit het 
stimuleren van nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen landen 
binnen de EU en wereldwijd alsook in 
relevante onderzoeks- en 
innovatiegemeenschappen. Door op 
systematische wijze de betrokkenheid van 
burgers en de industrie te vergroten, sociale 
en technologische innovatieprocessen te 
ondersteunen, slimme en participerende 
overheden aan te moedigen en op 
feitenmateriaal gebaseerde beleidsvorming 
te stimuleren, zullen we de relevantie van 
al deze activiteiten voor beleidsmakers, 
maatschappelijke en economische spelers 
en burgers vergroten. Onderzoek en 
innovatie zijn in dit verband een 
randvoorwaarde voor het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en diensten, met name op het 
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gebied van veiligheid, digitale 
ontwikkeling en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

gebied van veiligheid, digitale 
ontwikkeling en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Het succes van 
de uitvoering van noodzakelijke 
wijzigingen is daadwerkelijk afhankelijk 
van de betrokkenheid van de burger bij 
wetenschap en innovatie en de voordelen 
ervan. Hiervoor is het van groot belang 
om nadruk te leggen op de sociale 
aspecten van de maatschappelijke 
uitdagingen, door er niet uitsluitend 
industriële spelers maar ook onderzoekers 
en universiteiten bij te betrekken, evenals 
maatschappelijke organisaties en 
instellingen.

Or. en

Amendement 1683
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van 
belangrijk EU-beleid, met name Europa 
2020-prioriteiten voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
EU-strategie voor interne veiligheid, 
waaronder beleid inzake rampenpreventie 
en -bestrijding. Er zal afstemming 
plaatsvinden met de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.

De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van 
belangrijk EU-beleid, met name Europa 
2020-prioriteiten voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei. Er zal afstemming 
plaatsvinden met de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.

Or. en

Amendement 1684
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van 
belangrijk EU-beleid, met name Europa 
2020-prioriteiten voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de EU-
strategie voor interne veiligheid, waaronder 
beleid inzake rampenpreventie en -
bestrijding. Er zal afstemming plaatsvinden 
met de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.

De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van 
belangrijk EU-beleid, met name Europa 
2020-prioriteiten voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, civiele missies in het 
kader van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 
met nadruk op de rechtsstaat, justitie en 
hervorming van de veiligheidssector, 
waaronder beleid inzake rampenpreventie 
en -bestrijding. Er zal afstemming 
plaatsvinden met de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.

Or. en

Amendement 1685
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerbiediging van fundamentele 
waarden is een bouwsteen van elk 
effectief veiligheidsonderzoek en -beleid.
Veiligheidsonderzoek en -technologie 
kunnen bijdragen aan risicobeperking, 
maar technologie moet toenemende 
angstgevoelens voorkomen en niet als 
instrument voor scheiding en uitsluiting 
worden gebruikt, en bij het ontwerp ervan 
dienen mensenrechten en wetten te 
worden eerbiedigd.
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Or. en

Amendement 1686
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit te garanderen, gaat al het 
veiligheidsgerelateerde onderzoek 
gepaard met raadpleging van de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming, het Bureau van de 
Europese Unie voor de grondrechten, de 
Europese groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën, maatschappelijke 
organisaties en de academische wereld. In 
het bijzonder moeten alle projecten, 
indien hun geplande resultaten nu 
worden toegepast, voldoen aan de huidige 
wetgeving en grondrechten.

Or. en

Amendement 1687
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. Onderzoek in
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geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

de geesteswetenschappen en sociale 
wetenschappen is een fundamenteel 
instrument om de door Horizon 2020 
vastgestelde doelstellingen en prioriteiten 
te kunnen behalen en speelt zonder twijfel 
een essentiële rol in de creatie van 
inclusieve samenlevingen. Onderzoek 
biedt beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bevordering van 
de werkgelegenheid, ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden, discriminatie op 
grond van sekse, raciale of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid, en digitale 
of innovatiekloven alsook kloven met 
andere wereldregio's. Onderzoek zal met 
name een bijdrage leveren bij de uitvoering 
en aanpassing van de Europa 2020-
strategie en de brede externe maatregelen 
van de Unie. Er worden specifieke 
maatregelen genomen om topkwaliteit in 
minder ontwikkelde gebieden te ontsluiten 
en zo de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. es

Motivering

Met deze wijziging worden de rol en het belang van de sociale en geesteswetenschappen 
versterkt binnen het kader van Horizon 2020, waarbij de nadruk op de "inclusieve 
samenlevingen"-doelstelling ligt. Ook wordt hiermee opnieuw benadrukt dat het non-
discriminatiebeginsel als leidraad moet dienen voor alle onderzoek.

Amendement 1688
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

De sociale wetenschappen, cultuur en 
creativiteit, geesteswetenschappen en 
cultureel erfgoed kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en 
ongelijkheid binnen Europese 
samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's, en bevordert tegelijkertijd 
creativiteit, inclusie, innovatie en toegang 
tot en behoud van cultureel erfgoed.
Onderzoek levert met name een bijdrage 
aan de uitvoering en aanpassing van de 
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Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 1689
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en 
ongelijkheid binnen Europese 
samenlevingen, zoals genderongelijkheden
en digitale of innovatiekloven alsook 
kloven met andere wereldregio's.
Onderzoek zal met name een bijdrage 
leveren bij de uitvoering en aanpassing van 
de Europa 2020-strategie en de brede 
externe maatregelen van de Unie. Er 
worden specifieke maatregelen genomen 
om topkwaliteit in minder ontwikkelde 
gebieden te ontsluiten en zo de deelname 
aan Horizon 2020 te verbreden.

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting binnen 
Europese samenlevingen, zoals ongelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, digitale 
of innovatiekloven alsook kloven met 
andere wereldregio's. Onderzoek zal met 
name een bijdrage leveren bij de uitvoering 
en aanpassing van de Europa 2020-
strategie en de brede externe maatregelen 
van de Unie. Er worden specifieke 
maatregelen genomen om topkwaliteit in 
minder ontwikkelde gebieden te ontsluiten 
en zo de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. en

Amendement 1690
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie, uitsluiting en 
ongelijkheid binnen Europese 
samenlevingen, zoals genderongelijkheden, 
politieke en sociale uitsluiting, 
discriminatie op grond van sekse, raciale 
of etnische afkomst, taal, religie of geloof, 
handicap, of leeftijd, en digitale, 
informatie-, onderwijs- of innovatiekloven 
alsook kloven met andere wereldregio's.
Onderzoek zal met name een bijdrage 
leveren bij de uitvoering en aanpassing van 
de Europa 2020-strategie en de brede 
externe maatregelen van de Unie. Er 
worden specifieke maatregelen genomen 
om topkwaliteit in minder ontwikkelde 
gebieden te ontsluiten en zo de deelname 
aan Horizon 2020 te verbreden.

Or. en

Amendement 1691
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden. Er moeten extra inspanningen 
worden geleverd op het gebied van 
onderzoek naar de gevolgen van armoede 
onder kinderen en uitsluiting van 
jongeren van de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 1692
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, Het doel is de solidariteit en sociale, 
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economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden. De activiteiten en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT 
moeten bijdragen aan het verspreiden van 
uitmuntendheid en het verbreden van de 
deelname.

Or. en

Amendement 1693
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
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vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. Onderzoek in
de sociale en geesteswetenschappen speelt
hierbij een vooraanstaande rol. Onderzoek 
biedt beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. en

Amendement 1694
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische en maatschappelijke
innovaties. Onderzoek in de 
geesteswetenschappen, inclusief sociale en 
politieke wetenschappen, speelt hierbij een 
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vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

belangrijke rol. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede, conflicten en oorlog en ter 
voorkoming van de ontwikkeling van 
diverse vormen van onderscheid, 
discriminatie en ongelijkheid binnen 
Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. en

Amendement 1695
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals
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genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

genderongelijkheden, discriminatie van 
mensen met een handicap en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. en

Amendement 1696
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 

Het doel is de solidariteit en sociale 
cohesie, economische en politieke 
integratie en de positieve interculturele 
dynamiek in Europa en met internationale 
partners te vergroten door middel van 
vernieuwende wetenschap en 
interdisciplinariteit, technologische 
vorderingen en organisatorische innovaties.
De geesteswetenschappen kunnen hierbij 
een belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio's. Onderzoek zal met name een 
bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
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genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Or. en

Motivering

In het kader van de uitdaging "inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen" wijzen wij 
op de behoefte aan onderzoek inzake de dynamiek achter inclusie, uitsluiting en solidariteit 
als goede voorbeelden van het belang van de geesteswetenschappen. Een belangrijk 
perspectief in dit verband is de opname van ICT-oplossingen om de democratische deelname 
te bevorderen. De manier waarop ICT-technologieën kunnen worden geïntegreerd in alle 
niveaus van de onderwijsstelsels in Europa vormt hierbij een belangrijk onderzoeksgebied. 
Met technologie ondersteund leren moet derhalve in deze uitdaging worden opgenomen.

Amendement 1697
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de kloof op het vlak van onderzoek en 
innovatie binnen de lidstaten en in 
Europa te helpen dichten, worden er 
complementariteit en nauwe synergieën 
tot stand gebracht met de 
structuurfondsen, zowel stroomopwaarts 
(capaciteitsopbouw in de lidstaten om hun 
deelname aan Horizon 2020 beter voor te 
bereiden) als stroomafwaarts (de 
resultaten van onderzoek en innovatie die 
uit Horizon 2020 voortvloeien, benutten 
en verspreiden). Waar mogelijk wordt de 
interoperabiliteit tussen deze twee 
instrumenten bevorderd. Cumulatieve of 
gecombineerde financiering wordt 
aangemoedigd.
Binnen deze context zijn de maatregelen 
erop gericht het potentieel van de 
aanwezige talenten in Europa volledig te 
benutten, en daarbij het economische en 
sociale effect van onderzoek en innovatie 
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te optimaliseren, terwijl de maatregelen
zich duidelijk onderscheiden maar toch 
aanvullend zijn met betrekking tot het 
beleid en de activiteiten van de 
cohesiefondsen. Deze maatregelen 
omvatten:
(a) De onderlinge koppeling tussen 
opkomende instellingen, centra van 
uitmuntendheid en innovatieregio's in 
minder ontwikkelde gebieden, regio's of 
lidstaten met internationale koplopers op 
hun terrein elders in Europa via 
teamvorming tussen vooraanstaande 
onderzoeksinstellingen en -afdelingen en 
die in minder ontwikkelde gebieden of 
regio's, uitwisseling van medewerkers, 
advies en ondersteuning van deskundigen, 
evenals de uitwerking van gezamenlijke 
strategieën voor de vorming van centra 
voor wetenschappelijke topkwaliteit die in 
minder ontwikkelde regio's kunnen 
worden ondersteund door de 
cohesiefondsen. Daarbij wordt gedacht 
aan koppelingen met innovatieclusters en 
de erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, met inbegrip van 
collegiale toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die 
aan internationale normen voldoen.
(b) Het opzetten van maximaal 40 EOR-
leerstoelen om vooraanstaande academici 
aan te trekken voor instellingen of 
afdelingen met een duidelijk potentieel 
voor toponderzoek, teneinde deze 
instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele 
ondersteuning voor het tot stand brengen 
van een concurrerend onderzoeksklimaat 
en de randvoorwaarden voor het 
aantrekken, vasthouden en ontwikkelen 
van toponderzoekstalent binnen deze 
instellingen.
(c) Het toekennen van een soort bewijs 
van topkwaliteit aan positief beoordeelde 
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projectvoorstellen in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, Marie 
Sklodowska-Curie-acties of gezamenlijke 
projectvoorstellen die geen financiering 
hebben kunnen verkrijgen door 
begrotingsbeperkingen. Nationale en 
regionale middelen kunnen derhalve 
worden aangemoedigd om bij te dragen 
tot de financiering van die projecten die 
aan de excellentiecriteria voldoen, maar 
die vanwege een gebrek aan Europese 
middelen niet kunnen worden 
gefinancierd.
(d) Het toekennen van een soort bewijs 
van topkwaliteit aan voltooide projecten 
ter facilitering van de financiering van de 
follow-up (bijvoorbeeld proef- en 
demonstratieprojecten of valorisatie van 
onderzoeksresultaten) uit nationale of 
regionale bronnen.
(e) Het toekennen van terugkeertoelagen 
van de Europese Onderzoeksraad aan 
onderzoekers die op dat moment buiten 
Europa werkzaam zijn, maar die in 
Europa willen werken.
(f) Ondersteuning van aanvullende 
overeenkomsten die zijn ondertekend door 
organisaties die begunstigde zijn van 
gezamenlijke onderzoeksprojecten met 
andere eenheden en organisaties die 
hoofdzakelijk zijn gevestigd in andere 
landen dan direct in het project betrokken 
landen met als specifiek doel 
opleidingsmogelijkheden (dat wil zeggen 
doctorale en postdoctorale functies) te 
faciliteren.
(g) Versterking van succesvolle netwerken 
die streven naar het opzetten van 
kwalitatief hoogstaande institutionele 
netwerken op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Er wordt met name aandacht 
besteed aan COST teneinde activiteiten te 
bevorderen om concentraties van 
topkwaliteit (kwalitatief hoogstaande 
wetenschappelijke gemeenschappen en 
onderzoekers die zich bezighouden met 
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het begin van de loopbaan) in heel 
Europa te identificeren en te verbinden.
(h) Ontwikkeling van specifieke 
opleidingsmechanismen over hoe men 
aan Horizon 2020 kan deelnemen, 
waarbij bestaande netwerken zoals de 
nationale contactpunten optimaal worden 
benut.
(i) Het beschikbaar stellen van doctorale 
en postdoctorale beurzen, evenals beurzen 
voor opleidingen op hoog niveau voor 
ingenieurs om toegang te verkrijgen tot 
alle internationale 
onderzoeksinfrastructuren in Europa, 
onder andere onderzoeksinfrastructuren 
die door internationale wetenschappelijke 
organisaties worden beheerd.
(j) Ondersteuning van de ontwikkeling en 
monitoring van slimme 
specialisatiestrategieën. Er wordt een 
beleidsondersteuningsfaciliteit ontwikkeld 
en via internationale collegiale toetsing en 
het delen van beste praktijken wordt het 
gemakkelijker gemaakt om lering te 
trekken uit beleid uit andere regio's.
(k) Het opzetten van een 
onlinemarktplaats waarop intellectuele 
eigendommen kunnen worden 
geadverteerd teneinde de eigenaren en 
gebruikers van intellectuele 
eigendomsrechten bijeen te brengen.

Or. en

Motivering

Uit het verslag-Carvalho, maar met vaststelling van een specifiek aantal EOR-leerstoelen (het
is belangrijk dat deze van hoge kwaliteit zijn).

Amendement 1698
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) slimme, duurzame en inclusieve groei 
te bevorderen;

(a) mechanismen om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bevorderen, met 
inachtneming van de Europese culturele 
verscheidenheid;

Or. en

Amendement 1699
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) slimme, duurzame en inclusieve groei 
te bevorderen;

(a) slimme, duurzame en inclusieve groei 
te bevorderen, waarbij de zwakke punten 
van het huidige economische stelsel 
worden geanalyseerd;

Or. es

Motivering

Dit werkterrein wordt genuanceerd met een verzoek om het huidige economische stelsel te 
analyseren.

Amendement 1700
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de ongelijkheden tussen regio's in 
Europa en in vergelijking met andere 
regio's in de wereld te verminderen;
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Or. en

Amendement 1701
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) veerkrachtige en op integratie gerichte 
samenlevingen in Europa tot stand te 
brengen;

(b) veerkrachtige en op integratie gerichte 
samenlevingen in Europa tot stand te 
brengen, waarbinnen de creatie van een 
gemeenschappelijk Europees bewustzijn 
wordt aangemoedigd;

Or. es

Motivering

Het is belangrijk dit gemeenschappelijke bewustzijn aan te moedigen om veerkrachtige en op 
integratie gerichte samenlevingen tot stand te brengen.

Amendement 1702
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) Wij stellen tevens voor om onderzoek 
inzake toerisme, ervaringseconomie en 
cultureel erfgoed in deze activiteit op te 
nemen. Toerisme en ons cultureel erfgoed 
spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in 
de ontwikkeling van een Europese 
identiteit, en het is derhalve van belang te 
bepalen hoe bijvoorbeeld toerisme invloed 
uitoefent op de manier waarop wij onszelf 
zien;

Or. en
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Motivering

Tenslotte suggereren wij om onderzoek inzake toerisme, de ervaringseconomie en culturele 
studies te betrekken bij de doelstelling van een inclusief Europa. Alle terreinen spelen een 
centrale rol in de ontwikkeling van een Europese identiteit, en het is derhalve van belang te 
bepalen hoe bijvoorbeeld toerisme invloed uitoefent op de manier waarop onze burgers 
zichzelf en anderen waarnemen.

Amendement 1703
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Er moet ook nadruk worden gelegd op 
door gebruikers aangestuurde 
technologische vorderingen die een 
radicale verbetering van de 
gebruiksvriendelijkheid van ICT-
oplossingen mogelijk maken;

Or. en

Amendement 1704
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b – punt iii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) Hiervoor is het ook nodig om beter te 
begrijpen hoe ICT de leerprocessen op 
alle niveaus van het Europese 
onderwijsstelsel kan verbeteren;

Or. en

Amendement 1705
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) geheugen en identiteit te 
ontwikkelen en culturele uitwisseling te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 1706
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de rol van Europa als mondiale speler te 
versterken;

(c) de rol van Europa als mondiale speler te 
versterken. Het is zeer waarschijnlijk dat 
het geopolitieke, culturele en 
milieubelang van het Arctisch gebied 
gedurende de komende jaren toeneemt.
Het is derhalve noodzakelijk het 
humanistisch Arctisch onderzoek te 
versterken, teneinde beter inzicht te 
krijgen in de snelle ontwikkelingen en 
veranderingen die deze samenlevingen, 
culturen en geografische gebieden 
doormaken;

Or. en

Motivering

Om de rol van Europa op mondiaal niveau te begrijpen en te versterken, is het eveneens van 
belang onderzoek te doen op het gebied van de sociale en geesteswetenschappen in het 
Arctisch gebied. Het geopolitieke belang van het Arctisch gebied neemt toe, en het wordt 
derhalve steeds belangrijker inzicht te krijgen in de radicale maatschappelijke en culturele 
veranderingen die hier momenteel plaatsvinden. Het Deense SHH Arctisch onderzoek neemt 
een sterke positie in waarmee waardevolle inzichten en oplossingen voor deze uitdaging 
kunnen worden gevonden.
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Amendement 1707
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de rol van Europa als mondiale speler te 
versterken;

(c) de rol van Europa als mondiale speler te 
versterken, in het bijzonder met 
betrekking tot conflictpreventie, civiele 
crisisbeheersing, bemiddeling, dialoog en 
vredesopbouw;

Or. en

Amendement 1708
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) uitmuntendheid te verspreiden en 
de deelname te verbreden;

Or. en

Motivering

Er bestaan niet alleen verschillen in deelname tussen de lidstaten, maar ook tussen en binnen 
regio's. Verwervingsniveaus in de natuurwetenschappen, technische en 
ingenieurswetenschappen en wiskunde (STEM) kunnen zelfs binnen regio's ook sterk variëren. 
De verspreiding van uitmuntendheid en de verbreding van de deelname moeten derhalve als 
een maatschappelijke uitdaging worden beschouwd.

Amendement 1709
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.2. Innovatieve samenlevingen Schrappen
Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te 
betrekken bij onderzoek en innovatie en 
door gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in 
het bijzonder ondersteuning worden 
geboden bij de ontwikkeling van de 
Europese onderzoeksruimte en de 
ontwikkeling van raamvoorwaarden voor 
innovatie.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) de wetenschappelijke basis en steun 
voor de Innovatie-Unie en de Europese 
onderzoeksruimte te versterken;
(b) nieuwe vormen van innovatie, 
waaronder sociale innovatie en 
creativiteit, te ondersteunen;
(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;
(d) samenhangende en doeltreffende 
samenwerking met derde landen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 1710
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Teneinde 
een innovatieve samenleving te creëren, 
dienen jongeren degelijk onderwijs te 
genieten, aangepast aan de behoeften van 
de moderne wereld. We moeten tevens 
aandacht schenken aan de toenemende 
behoefte aan een goed "leven lang leren", 
dat betrekking heeft op de gehele 
samenleving. Deze kwestie brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee, met name voor 
overheidsinstellingen. Het behoud van 
systematisch onderwijs is derhalve een 
voorwaarde voor de creatie van moderne 
ontwikkelingsstrategieën die gericht zijn 
op het ontwikkelen van een 
concurrerende, op kennis gebaseerde 
economie voor Europa.
Er zal in het bijzonder ondersteuning 
worden geboden bij de ontwikkeling van 
de Europese onderzoeksruimte en de 
ontwikkeling van raamvoorwaarden voor 
innovatie.

Or. en

Amendement 1711
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
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ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering en onderzoek naar en 
gebruik van het Europees cultureel 
erfgoed te bevorderen, met bijzondere 
aandacht voor het belang van nationale 
en regionale tradities en identiteiten en de 
interactie hiertussen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Or. it

Amendement 1712
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
maatschappelijke organisaties, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Or. en

Amendement 1713
Patrizia Toia
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
inclusief personen met een handicap, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks- en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het 
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Or. en

Amendement 1714
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wetenschap en samenleving:
Het doel is de dialoog inzake wetenschap 
en samenleving te bevorderen, opdat 
burgers het mechanisme en de 
ontwikkelingen in de wetenschap 
begrijpen en wetenschappers de 
noodzakelijke begrenzing van hun 
activiteiten beter begrijpen. Het Europese 
onderzoeksbeleid kan uitsluitend 
succesvol zijn als de Europese 
samenleving en de samenlevingen in de 
lidstaten ervan overtuigd zijn dat de 
verschillende en legitieme ethische 
grenzen in acht worden genomen.
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- De activiteiten zijn erop gericht de 
dialoog tussen wetenschappers en de rest 
van de samenleving te versterken
- Kritische overweging van 
onderzoeksactiviteiten teneinde ijkpunten 
vast te stellen voor ethisch verantwoord 
onderzoek met inachtneming van de 
grondrechten.

Or. en

Amendement 1715
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) maatschappelijke innovatie als een 
multidisciplinaire benadering van 
onderzoek te begrijpen, versterken en 
bevorderen;

Or. en

Amendement 1716
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nieuwe vormen van innovatie, 
waaronder sociale innovatie en creativiteit, 
te ondersteunen;

(b) nieuwe vormen van innovatie, met 
bijzondere aandacht voor sociale innovatie 
en creativiteit, te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 1717
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nieuwe vormen van innovatie, 
waaronder sociale innovatie en creativiteit, 
te ondersteunen;

(b) nieuwe vormen van innovatie, 
waaronder sociale innovatie en creativiteit, 
te ondersteunen, teneinde de kloof te 
dichten tussen natuurwetenschappen en 
sociale wetenschappen;

Or. en

Amendement 1718
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) processen te onderzoeken en te 
vergelijken die gunstige omstandigheden 
scheppen voor creativiteit en innovatie;
Het doel is de creatieve en zakelijke 
uitmuntendheid van Europa te 
ondersteunen, evenals haar capaciteit om 
haar concurrentievermogen te vergroten 
als een van de belangrijkste industriële 
clusters in Europa. Hiermee kunnen 
nieuwe investeringen worden 
aangetrokken, in het bijzonder 
investeringen voor het mkb, voor de groei 
van hightech creatieve sectoren en de 
innovatie van traditionele industriële 
systemen, in belangrijke sectoren voor de 
Europese economie zoals ontwerp & 
inhoud, de audiovisuele, omroep- en 
kunstsector.

Or. en
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Amendement 1719
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) Wetenschap voor en met de
samenleving;

Or. en

Amendement 1720
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen, 
door overleg met maatschappelijke 
organisaties te bevorderen;

Or. es

Motivering

Binnen de "innovatieve samenlevingen"-doelstelling moet het belang van het maatschappelijk 
middenveld worden erkend, evenals het feit dat maatschappelijke organisaties bij deze 
werkterreinen zijn betrokken. 

Amendement 1721
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij (c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
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onderzoek en innovatie te waarborgen; onderzoek en innovatie te waarborgen 
teneinde wetenschap voor en met de 
samenleving te bereiken;

Or. en

Amendement 1722
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen; de 
maatschappelijke waardering van 
wetenschap te vergroten;

Or. en

Motivering

De perceptie van het belangrijke karakter van wetenschap is een belangrijke factor voor de 
maatschappij.

Amendement 1723
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen; de 
maatschappelijke waardering van 
wetenschap te vergroten;

Or. en
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Amendement 1724
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen, 
door overleg met maatschappelijke 
organisaties te bevorderen;

Or. en

Amendement 1725
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen, 
door er maatschappelijke organisaties bij 
te betrekken;

Or. en

Amendement 1726
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
en deelname aan onderzoek en innovatie 
te waarborgen;

Or. en
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Amendement 1727
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het tastbare en ontastbare cultureel 
erfgoed en nationale en regionale tradities 
te bestuderen, behouden en gebruiken, 
evenals de interactie hiertussen en de 
kansen die zij bieden om de sociale 
cohesie te vergroten en een gedeelde 
Europese identiteit te ontwikkelen;

Or. it

Amendement 1728
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) slimme creativiteit en collectieve 
deelname in de samenleving, de specifieke 
doelstelling is het versnellen van de 
invoering van innovatieve, op technologie 
gebaseerde processen en diensten voor 
een creatieve en slimme samenleving;

Or. en

Amendement 1729
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) Culturele ervaring en Europese 
identiteit te ondersteunen. De sector van 
culturele ervaringen is een zeer 
winstgevend exploitatieterrein voor de 
toekomstige technologieën en 
voorgestelde initiatieven;

Or. en

Motivering

Deze acties zijn nodig om de voorafgaande ideeën actief ten uitvoer te leggen. De in alinea 2 
beschreven algemene visie wordt gevolgd, maar de concrete tenuitvoerlegging geschiedt aan 
de hand van de acties (b bis), (d bis) en (d ter).

Amendement 1730
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.2 bis. Samenlevingen die hun 
cultureel erfgoed eerbiedigen en de 
economische ontwikkeling ervan 
bevorderen.
Hoewel cultureel erfgoed een van de 
meest veelbelovende sectoren van de 
Europese economie voor de nabije 
toekomst is, bestaan er nog steeds 
technologische, maatschappelijke en 
culturele belemmeringen die moeten 
worden weggenomen.
Specifieke doelstellingen:
- het bevorderen van op het behoud en de 
bescherming van cultureel erfgoed gericht 
onderzoek
- het ontwikkelen van economische 
modellen en methoden om de 
sociaaleconomische aspecten van 
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cultureel erfgoed te beoordelen

Or. es

Motivering

De Europese economie is nauw verwant aan cultuur: de culturele en creatieve sector behaalt 
een omzet van meer van 654 miljard euro, wat neerkomt op 2,6% van het bbp, en heeft in de 
afgelopen jaren een groeipercentage van 12,3% laten zien. Cultureel erfgoed houdt verband 
met andere economische activiteiten, zoals toerisme. Er is behoefte aan nieuwe technologieën 
om het concurrentievermogen van Europese bedrijven op gebied van cultureel erfgoed te 
bevorderen. Het onderzoek in het kader van het volgende kaderprogramma is van essentieel 
belang om de problemen op het gebied van de zorg voor cultureel erfgoed op te lossen.

Amendement 1731
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.3. Veilige samenlevingen Schrappen
Het doel is EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, -vertrouwen en -privacy 
op de digitale interne markt te 
waarborgen en tevens het 
concurrentievermogen van de veiligheids-
, ICT- en dienstenindustrie in de Unie te 
vergroten. Dit zal worden gedaan door 
innovatieve technologieën en oplossingen 
te ontwikkelen waarmee 
veiligheidsleemten en -risico's kunnen 
worden beperkt. In deze doelgerichte 
maatregelen zullen de behoeften van 
verschillende eindgebruikers (burgers, 
bedrijven en overheden, waaronder 
nationale en internationale instanties, 
instanties op het gebied van civiele 
bescherming, wetshandhaving, 
grensbewaking, enz.) worden geïntegreerd 
zodat rekening kan worden gehouden met 
het ontstaan van veiligheidsrisico's, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de nodige maatschappelijke 
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aspecten.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) misdaad en terrorisme te bestrijden;
(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;
(c) te voorzien in cyberveiligheid;
(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;
(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid te vergroten.

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.

Amendement 1732
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.3. Veilige samenlevingen 6.3.3. Maatschappelijke verandering en 
cultureel erfgoed

Het doel is EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, -vertrouwen en -privacy 
op de digitale interne markt te 
waarborgen en tevens het 
concurrentievermogen van de veiligheids, 
ICT- en dienstenindustrie in de Unie te 
vergroten. Dit zal worden gedaan door 
innovatieve technologieën en oplossingen 
te ontwikkelen waarmee 
veiligheidsleemten en -risico's kunnen 
worden beperkt. In deze doelgerichte 
maatregelen zullen de behoeften van 
verschillende eindgebruikers (burgers, 
bedrijven en overheden, waaronder 

Het doel is meer inzicht te geven in 
Europa's intellectuele basis, haar 
geschiedenis en de veelheid aan Europese 
en niet-Europese invloeden, als bron van 
inspiratie voor de tijd waarin wij leven.
Europa wordt gekenmerkt door een 
veelheid aan volkeren (waaronder 
minderheden en inheems volkeren), 
tradities en regionale en nationale 
identiteiten alsook door verschillen in 
economische en maatschappelijke 
ontwikkeling. Migratie en mobiliteit, de 
media, de industrie en het vervoer werken 
de diversiteit aan meningen en 
levensstijlen in de hand. Die 
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nationale en internationale instanties, 
instanties op het gebied van civiele 
bescherming, wetshandhaving, 
grensbewaking, enz.) worden geïntegreerd 
zodat rekening kan worden gehouden met 
het ontstaan van veiligheidsrisico's, de
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de nodige maatschappelijke 
aspecten.

verscheidenheid en de kansen die zij biedt, 
moeten worden onderkend en in 
aanmerking worden genomen.

Europese collecties in bibliotheken, 
digitale en traditionele, archieven, musea, 
galerieën en andere publieke instellingen 
herbergen een schat aan waardevolle, 
onontgonnen documenten en 
studieobjecten. In combinatie met het 
niet-materiële erfgoed vormen deze 
archiefbronnen de geschiedenis van 
individuele lidstaten, maar ook het 
collectieve erfgoed van een Europese Unie 
die mettertijd gestalte heeft gekregen.
Deze materialen moeten ontsloten 
worden, ook met nieuwe technologieën, 
zodat wetenschappers en burgers 
doorheen het archief van het verleden 
hun blik op de toekomst kunnen richten.
Deze vormen van cultureel erfgoed 
moeten in stand worden gehouden en 
toegankelijk worden gemaakt om het 
engagement dat in onze tijd binnen en 
tussen de Europese culturen leeft, te laten 
gedijen en om bij te dragen tot duurzame 
economische groei.

De activiteiten zijn erop gericht: De activiteiten zijn erop gericht:
(a) misdaad en terrorisme te bestrijden; (a) Europees erfgoed en geheugen en 

Europese identiteit, integratie, culturele 
interactie en vertaling te bestuderen, met 
inbegrip van de desbetreffende uitingen in 
culturele en wetenschappelijke collecties, 
archieven en musea, teneinde het heden 
beter te informeren en inzichtelijker te 
maken door rijkere interpretaties van het 
verleden;

(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;

(b) onderzoek te verrichten naar de 
geschiedenis, de literatuur, de kunst, de 
filosofie en de religies van Europese 
landen en regio's en de manier waarop zij 
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de diversiteit in het Europa van vandaag 
vorm hebben gegeven;

(c) te voorzien in cyberveiligheid; (c) onderzoek te verrichten naar de rol 
van Europa in de wereld, naar de banden 
met regio's in de rest van de wereld en de 
wederzijdse invloeden, alsook naar de kijk 
van de buitenwereld op Europese 
culturen.

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;
(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid te vergroten.

Or. xm

Motivering

Er moet voldoende aandacht worden besteed aan het behoud van het erfgoed en de culturele 
identiteit van Europa.

Amendement 1733
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.3. Veilige samenlevingen 6.3.3. De vrijheid en menselijke veiligheid 
beschermen

Or. en

Amendement 1734
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, -vertrouwen en -privacy 
op de digitale interne markt te 
waarborgen en tevens het 
concurrentievermogen van de veiligheids-
, ICT- en dienstenindustrie in de Unie te 
vergroten. Dit zal worden gedaan door 
innovatieve technologieën en oplossingen 
te ontwikkelen waarmee 
veiligheidsleemten en -risico's kunnen 
worden beperkt. In deze doelgerichte 
maatregelen zullen de behoeften van 
verschillende eindgebruikers (burgers, 
bedrijven en overheden, waaronder 
nationale en internationale instanties, 
instanties op het gebied van civiele 
bescherming, wetshandhaving, 
grensbewaking, enz.) worden geïntegreerd 
zodat rekening kan worden gehouden met 
het ontstaan van veiligheidsrisico's, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de nodige maatschappelijke 
aspecten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.

Amendement 1735
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, -vertrouwen en -privacy 

Het doel is het ondersteunen van EU-
beleid voor internationale veiligheid, 
mensenrechten, non-discriminatie, 
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op de digitale interne markt te 
waarborgen en tevens het 
concurrentievermogen van de veiligheids-, 
ICT- en dienstenindustrie in de Unie te 
vergroten. Dit zal worden gedaan door
innovatieve technologieën en oplossingen
te ontwikkelen waarmee
veiligheidsleemten en -risico's kunnen 
worden beperkt. In deze doelgerichte 
maatregelen zullen de behoeften van 
verschillende eindgebruikers (burgers, 
bedrijven en overheden, waaronder 
nationale en internationale instanties, 
instanties op het gebied van civiele 
bescherming, wetshandhaving, 
grensbewaking, enz.) worden geïntegreerd 
zodat rekening kan worden gehouden met 
het ontstaan van veiligheidsrisico's, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de nodige maatschappelijke 
aspecten.

maatschappelijke integratie, 
conflictpreventie, vreedzame 
conflictregeling, bemiddeling, dialoog, 
overgangsjustitie en verzoening, 
hervorming van de veiligheidssector, 
hervorming van het justitieapparaat, 
democratische verantwoording, vrijheid 
en onderlinge afhankelijkheid van de 
media en de rechtsstaat. Dit zal worden 
gedaan door onderzoek naar 
maatschappelijke en economische 
factoren die tot conflicten leiden of 
samenwerking mogelijk maken, en de 
ontwikkeling van innovatief beleid,
technologieën en oplossingen waarmee
leemten en veiligheidsrisico's en 
belemmeringen die samenwerking in de 
weg staan, kunnen worden beperkt. In deze 
doelgerichte maatregelen zullen de 
behoeften van verschillende eindgebruikers
(burgers, bedrijven en overheden, 
waaronder nationale en internationale 
instanties, instanties op het gebied van 
civiele bescherming, wetshandhaving, 
enz.) worden geïntegreerd, zodat rekening 
kan worden gehouden met het ontstaan van 
veiligheidsrisico's en -uitdagingen en de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de nodige maatschappelijke 
aspecten.

Or. en

Amendement 1736
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn erop gericht: Schrappen
(a) misdaad en terrorisme te bestrijden;
(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;
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(c) te voorzien in cyberveiligheid;
(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;
(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid te vergroten.

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7..

Amendement 1737
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) misdaad en terrorisme te bestrijden; Schrappen

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.

Amendement 1738
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) misdaad en terrorisme te bestrijden; (a) misdaad en terrorisme te bestrijden, 
inclusief inzicht in de sociale dimensies 
van dergelijke kwesties en identificatie 
van effectieve sociale beleidsmaatregelen 
om deze kwesties aan te pakken;
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Or. en

Amendement 1739
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) misdaad en terrorisme te bestrijden; (a) misdaad en terrorisme te bestrijden, 
onder meer via effectieve sociale 
beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 1740
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) veiligheid en de verandering van 
conflicten in derde landen te versterken 
via conflictpreventie, vredesopbouw, 
dialoog, bemiddeling en verzoening, 
hervorming van de sector van de 
beveiliging van de bevolking;

Or. en

Amendement 1741
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) kritieke infrastructuren en -
netwerken te beschermen;

Or. en

Amendement 1742
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de factoren aan te pakken die 
bijdragen tot gewelddadige radicalisering;

Or. en

Amendement 1743
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;

Schrappen

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.

Amendement 1744
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;

Schrappen

Or. en

Amendement 1745
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;

(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer, in het bijzonder met het 
oog op de bestrijding van illegale 
immigratie in de Unie;

Or. it

Amendement 1746
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) te voorzien in cyberveiligheid; Schrappen

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.
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Amendement 1747
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.

Amendement 1748
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten en 
veiligheidsproblemen in verband met 
milieu- en klimaatfactoren zoveel 
mogelijk te beperken, inclusief de omgang 
met schaarse hulpbronnen, bijvoorbeeld 
in het Arctisch gebied.

Or. en

Amendement 1749
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen, de preventie in Europa van crises 
en rampen en de respons in Europa op 
crises en rampen te vergroten, zowel wat 
natuurrampen als wat door de mens 
veroorzaakte rampen betreft;

Or. en

Amendement 1750
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;

(d) de capaciteiten van Europa op het 
gebied van respons en veerkracht bij 
crises en rampen te verbeteren;

Or. en

Amendement 1751
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid te vergroten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Nieuwe uitdaging 7.
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Amendement 1752
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke
dimensie van veiligheid te vergroten.

(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en het maatschappelijke, 
juridische en ethische inzicht in alle 
domeinen van veiligheid, risico en beheer
te vergroten.

Or. en

Amendement 1753
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid te vergroten.

(e) de privacy en vrijheid te waarborgen en 
de maatschappelijke dimensie van 
veiligheid te vergroten.

Or. en

Amendement 1754
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de veerkracht bij crises en rampen 
te vergroten en veiligheidsproblemen in 
verband met milieu- en klimaatfactoren 
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zoveel mogelijk te beperken, inclusief de 
omgang met schaarse natuurlijke 
hulpbronnen, bijvoorbeeld in het Arctisch 
gebied.

Or. en

Motivering

Naar verwachting zullen de levensomstandigheden in vele reeds arme delen van de wereld 
aanzienlijk verslechteren vanwege veranderingen in het klimaat en milieu. De oorzaken 
hiervan zijn droogte, overstromingen, extreme weersomstandigheden, enz. Er bestaat een 
aanzienlijk risico op secundaire effecten, zoals grote migratieproblemen, een verhevigde 
strijd om schaarse natuurlijke hulpbronnen en vermindering van de reeds lage capaciteit van 
een aantal samenlevingen om conflicten en crises het hoofd te bieden.

Amendement 1755
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Defensieonderzoek, inclusief 
civiel/militair tweeërlei gebruik, wordt uit 
het programma geschrapt.

Or. en

Amendement 1756
Christian Ehler, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Norbert Glante, Alexander Graf Lambsdorff, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Een veilige samenleving - de 
vrijheid en veiligheid van Europa en haar 
burgers beschermen
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6.1. (bis) Specifieke doelstelling
De specifieke doelstelling is veilige 
Europese samenlevingen te bevorderen in 
een context van transformaties zonder 
weerga en wereldwijd toenemende 
onderlinge afhankelijkheden en 
dreigingen en de Europese cultuur van 
vrijheid en recht steviger te verankeren.
Er is een wijdverbreid gevoel van 
onveiligheid, als gevolg van misdaad, 
geweld, terrorisme, natuurrampen, door 
de mens veroorzaakte rampen, 
cyberaanvallen, privacyschendingen of 
andere vormen van sociale en 
economische misstanden. Dit raakt 
burgers rechtstreeks; het heeft een 
ruimere impact op het gebied van 
vertrouwen, zorg en communicatie en 
heeft te maken met het niveau van 
paraatheid en organisatie van de 
samenleving.
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden 
geraamd op minstens 650 miljard euro 
(ongeveer 5 % van het bbp van de Unie).
Een duidelijk voorbeeld van de gevolgen 
van terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 
volgende kwartaal in de VS naar 
schatting geleid tot een 
productiviteitsverlies van 35 miljard 
dollar, een verlies van 47 miljard dollar 
van de totale productie en een stijging van 
de werkloosheid van bijna 1 %. Zij heeft 
ook een aanzienlijke culturele en 
mondiale impact gehad. Burgers, 
bedrijven en instellingen worden steeds 
vaker betrokken bij digitale interacties en 
transacties op terreinen van het 
maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
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van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa 
het slachtoffer van worden.
Cyberaanvallen hebben ook een grote 
invloed op kritieke infrastructuren.
Veranderingen in de natuur en een gevoel 
van onveiligheid in het dagelijks leven en 
ten gevolge van onverwachte situaties 
schaadt waarschijnlijk niet alleen het 
vertrouwen van burgers in instellingen 
maar ook in elkaar.
Om op deze bedreigingen te anticiperen 
en ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civielebeveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de 
Europese beveiligingssector en de 
Europese dienstensector te verbeteren en 
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten op internet en elders te 
voorkomen en te bestrijden, onder 
vrijwaring van de individuele rechten en 
vrijheden van de Europese burger.
Met het oog op een betere 
grensoverschrijdende samenwerking van 
de verschillende soorten nooddiensten 
moet er aandacht gaan naar 
interoperabiliteit en normalisatie.
Aangezien er interactie moet plaatsvinden 
tussen het veiligheidsbeleid en 
verschillende sociale beleidsonderdelen, is 
het verbeteren van de maatschappelijke 
dimensie van veiligheidsonderzoek tot slot 
een belangrijk aspect van deze uitdaging.
6.1. (ter) Achtergrond en de meerwaarde 
voor de Unie
Veiligheid is voor Europa en zijn burgers 
een legitieme zorg en vormt een grote 
opgave voor de samenleving. De Europese 
Unie, haar burgers en haar internationale 
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partners worden geconfronteerd met 
allerhande bedreigingen van de 
veiligheid, zoals misdaad, terrorisme, 
illegale handel en massale noodgevallen 
als gevolg van door de mens veroorzaakte 
of natuurrampen. Deze bedreigingen 
kunnen grensoverschrijdend zijn en 
gericht zijn tegen fysieke doelwitten of 
cyberspace, waarbij aanslagen uit 
verschillende hoeken kunnen komen.
Aanvallen op informatie- of 
communicatiesystemen van 
overheidsdiensten of particuliere 
instanties, bijvoorbeeld, hebben niet 
alleen tot gevolg dat burgers hun 
vertrouwen in informatie- en 
communicatiesystemen gaan verliezen, 
dat rechtstreekse financiële verliezen 
worden geleden en dat bedrijven kansen 
mislopen, zij kunnen ook ernstige 
gevolgen hebben voor kritieke 
infrastructuur en diensten, zoals 
energievoorziening, luchtvaart en ander 
vervoer, water- en voedselvoorziening, 
gezondheidszorg, de financiële sector en 
telecommunicatie.
Het risico bestaat dat deze bedreigingen 
de fundamenten van onze samenleving 
aantasten. Technologie en creatief design 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan alle vormen van respons op deze 
bedreigingen. Maar bij het ontwikkelen 
van nieuwe oplossingen moet voor ogen 
worden gehouden of de middelen 
adequaat zijn en het juiste antwoord 
vormen op de vraag van de samenleving, 
met name wat betreft de garanties voor de 
fundamentele rechten en vrijheden van 
burgers.
Veiligheid vormt tot slot ook een 
economische uitdaging. Wereldwijd 
brengt de markt voor 
beveiligingsoplossingen ieder jaar tussen 
de 100 en 300 miljard euro op, waarvan 
het aandeel van Europa tussen de 25 en 
35% ligt. Het is bovendien een markt die, 
ook in de heersende economische crisis, 
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een snelle groei laat zien. Gelet op de 
potentiële impact van bepaalde 
bedreigingen op diensten, netwerken en 
bedrijven, is het inzetten van adequate 
beveiligingsoplossingen van kritiek belang 
geworden voor de economie en voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
maakindustrie.
De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing 
van belangrijk EU-beleid, met name 
Europa 2020-prioriteiten voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, het 
gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en de EU-strategie voor 
interne veiligheid. Er zal afstemming 
plaatsvinden met de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.
6.1. (quater) Grote lijnen van de 
activiteiten
Het doel is EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, -vertrouwen en -privacy 
op de digitale interne markt te 
waarborgen en tevens het 
concurrentievermogen van de veiligheids-
en dienstenindustrie in de Unie te 
vergroten. De activiteiten zullen onder 
meer gericht zijn op onderzoek en 
ontwikkeling inzake innoverende 
oplossingen van de volgende generatie, 
door te werken aan vernieuwende 
concepten en ontwerpen, en aan 
interoperabele normen. Dit wordt gedaan 
door innovatieve technologieën en 
oplossingen te ontwikkelen waarmee 
veiligheidslacunes kunnen worden 
aangepakt en het risico van 
veiligheidsdreigingen kan worden 
beperkt. In deze doelgerichte maatregelen 
worden de behoeften van verschillende 
eindgebruikers (burgers, bedrijven en 
overheden, waaronder nationale en 
internationale instanties, instanties op het 
gebied van civiele bescherming, 
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wetshandhaving, grensbewaking, enz.) 
geïntegreerd, zodat rekening kan worden 
gehouden met het ontstaan van 
veiligheidsrisico's, de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de nodige 
maatschappelijke aspecten.
Het onderzoek in deze uitdaging steunt zo 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid en de EU-strategie voor 
interne veiligheid, waaronder beleid 
inzake rampenpreventie en -bestrijding.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) misdaad en terrorisme te bestrijden, 
onder meer door het begrijpen en 
bestrijden van terroristische ideeën en 
overtuigingen;
(b) de bestendigheid van kritieke 
infrastructuren te beschermen en te 
verbeteren[5];
(c) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;
(d) de cyberveiligheid te verbeteren;
(e) de veerkracht van Europa bij crises en 
rampen te vergroten;
(f) de privacy en vrijheid te waarborgen 
en het maatschappelijke, juridische en 
ethische inzicht in alle domeinen van 
veiligheid, risico en beheer te vergroten;
(g) het gemeenschappelijk veiligheids- en 
defensiebeleid van de Unie te 
ondersteunen en civiel-militaire capaciteit 
te ontwikkelen;
(h) de standaardisering en 
interoperabiliteit van 
beveiligingssystemen te verhogen;

Or. en

Motivering

In KP7 is veiligheidsonderzoek een op zichzelf staand thema met een uitstekende staat van 
dienst. Dit programma heeft een van de hoogste deelnamepercentages met betrekking tot het 
mkb, biedt toepassings- en marktgeoriënteerde oplossingen en verstrekt circa 50% van alle 
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financiering voor onderzoek inzake openbare veiligheid op Europees en nationaal niveau. 
Bovendien heeft de EU via het Verdrag van Lissabon meer bevoegdheden op 
veiligheidsgebied gekregen. De genoemde nieuwe taken moeten in het kader van Horizon 
2020 worden ondersteund door een passend thema inzake veiligheidsonderzoek.

Amendement 1757
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voornaamste competentiegebieden van 
het JRC zijn energie, vervoer, milieu en 
klimaatverandering, landbouw en 
voedselzekerheid, gezondheid en 
consumentenbescherming, informatie- en 
communicatietechnologie, 
referentiemateriaal, en veiligheid en 
beveiliging (waaronder nucleaire veiligheid 
en beveiliging in het kader van het 
Euratom-programma).

De voornaamste competentiegebieden van 
het JRC zijn energie, vervoer, milieu en 
klimaatverandering, landbouw en 
voedselzekerheid, gezondheid en 
consumentenbescherming, informatie- en 
communicatietechnologie, 
referentiemateriaal, en veiligheid en 
beveiliging (waaronder nucleaire veiligheid 
en beveiliging in het kader van het 
Euratom-programma). De activiteiten van 
het JRC op deze gebieden worden 
uitgevoerd met inachtneming van 
relevante initiatieven op regionaal, 
nationaal of EU-niveau, in het perspectief 
van de vormgeving van de Europese 
Onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 1758
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) anticipatie en prognoses – proactieve 
strategische informatie over trends en 
gebeurtenissen op het gebied van 
wetenschap, technologie en de 

(a) anticipatie en prognoses – proactieve 
strategische informatie over trends en 
gebeurtenissen op het gebied van 
wetenschap, het milieu, technologie en de 
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maatschappij en de mogelijke gevolgen 
ervan voor het overheidsbeleid;

maatschappij en de mogelijke gevolgen 
ervan voor het overheidsbeleid en burgers;

Or. de

Motivering

Vergroting van de capaciteit van de EU om het hoofd te bieden aan veranderingen in het 
milieu en de daaruit voortvloeiende effecten via proactieve strategieën en de ontwikkeling van 
actiestrategieën, bijv. met betrekking tot het beheer van overstromingen. 

Amendement 1759
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Voedselzekerheid, duurzame landbouw,
marien en maritiem onderzoek en de bio-
economie

(b) Voedselzekerheid, duurzame landbouw,
productieve zeeën en oceanen door middel 
van duurzame visserij en aquacultuur en 
de bio-economie

Or. en

Amendement 1760
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
marien en maritiem onderzoek en de bio-
economie

(b) Europese bio-economische 
uitdagingen: voedselzekerheid met 
inbegrip van voedselveiligheid, duurzame 
landbouw en bosbouw, marien en maritiem 
onderzoek

Or. en
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Amendement 1761
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
marien en maritiem onderzoek en de bio-
economie

(b) Voedselzekerheid, -kwaliteit en -
veiligheid, duurzame landbouw, marien en 
maritiem onderzoek en de bio-economie

Or. en

Amendement 1762
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling, uitvoering en controle 
van Europees landbouw- en visserijbeleid 
steunen, onder andere op het gebied van 
voedselzekerheid en -veiligheid en de 
ontwikkeling van een bio-economie door 
middel van bijvoorbeeld 
gewasproductieprognoses, technische en 
sociaaleconomische analyses en 
modellering.

De ontwikkeling, uitvoering en controle 
van Europees landbouw en visserijbeleid 
steunen, onder andere op het gebied van 
voedselzekerheid en veiligheid en de 
ontwikkeling van een bio-economie door 
middel van bijvoorbeeld 
gewasproductieprognoses, technische en 
sociaaleconomische analyses en 
modellering, en bevordering van gezonde 
en productieve zeeën teneinde een goede 
milieutoestand te ontwikkelen en blauwe 
groei te realiseren.

Or. en

Amendement 1763
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 IV – punt 3 – punt 3.3 – letter c – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De 20/20/20-klimaat- en -
energiedoelstellingen steunen door middel 
van onderzoek naar technologische en 
economische aspecten van de 
energievoorziening, efficiëntie, 
koolstofarme technologieën, netwerken 
voor het transport van energie/elektriciteit.

De 20/20/20 klimaat en 
energiedoelstellingen steunen door middel 
van onderzoek naar technologische en 
economische aspecten van de 
energievoorziening, efficiëntie, 
technologieën met lage emissies, 
netwerken voor het transport van 
energie/elektriciteit.

Or. en

Amendement 1764
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Slim, groen en geïntegreerd vervoer (d) Slim, groen en geïntegreerd vervoer en 
mobiliteit

Or. en

Amendement 1765
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 IV – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EU-beleid voor de duurzame, veilige 
en zekere mobiliteit van personen en 
goederen steunen door middel van 
laboratoriumonderzoeken, modellerings-
en monitoringbenaderingen, waaronder 
koolstofarme technologieën voor vervoer, 
zoals elektrificatie van het vervoer, schone 

Het EU-beleid voor de duurzame, veilige 
en zekere mobiliteit van personen en 
goederen steunen door middel van 
laboratoriumonderzoeken, modellerings-
en monitoringbenaderingen, waaronder 
technologieën met lage emissies voor 
vervoer, zoals elektrificatie van het 
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en efficiënte voertuigen en alternatieve 
brandstoffen en slimme 
mobiliteitssystemen.

vervoer, schone en efficiënte voertuigen en 
alternatieve brandstoffen en slimme 
mobiliteitssystemen.

Or. en

Amendement 1766
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter e – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en 
grondstoffen

(e) Klimaatactie, milieu,
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

Or. en

Amendement 1767
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter f – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen

(f) Europa in een veranderende wereld -
inclusieve, innovatieve en reflexieve
samenlevingen

Or. en

Amendement 1768
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter f – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De interne veiligheid en beveiliging 
steunen door vaststelling en beoordeling 
van de kwetsbaarheden van kritische 
infrastructuren als cruciale onderdelen van 
maatschappelijke functies en door middel 
van een beoordeling van de operationele 
prestaties van technologieën met 
betrekking tot de digitale identiteit.
Mondiale uitdagingen op het gebied van 
veiligheid waaronder opkomende of 
hybride bedreigingen het hoofd bieden 
door middel van de ontwikkeling van 
geavanceerde instrumenten voor 
datamining, analyse en crisisbeheersing.

De interne veiligheid en beveiliging 
steunen door vaststelling en beoordeling 
van de kwetsbaarheden van kritische 
infrastructuren als cruciale onderdelen van 
maatschappelijke functies en door middel 
van een beoordeling van de operationele, 
maatschappelijke en ethische prestaties 
van technologieën met betrekking tot de 
digitale identiteit. Mondiale uitdagingen op 
het gebied van veiligheid waaronder 
opkomende of hybride bedreigingen het 
hoofd bieden door middel van de 
ontwikkeling van geavanceerde 
instrumenten voor datamining, analyse en 
crisisbeheersing.

Or. en

Amendement 1769
Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 3 – punt 3.3 – letter f – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De capaciteit van de EU voor het 
beheersen van natuurrampen en door 
mensen veroorzaakte rampen vergroten 
door het toezicht op infrastructuren te 
verbeteren en door de ontwikkeling van 
mondiale informatiesystemen voor
vroegtijdige waarschuwing en 
risicobeheersing in verband met 
meervoudige gevaren door middel van 
aardobservatiekaders op basis van 
satellietsystemen.

De capaciteit van de EU voor het 
beheersen van natuurrampen en door 
mensen veroorzaakte rampen vergroten 
door het toezicht op infrastructuren te 
verbeteren en door de ontwikkeling van 
testfaciliteiten, mondiale 
informatiesystemen voor vroegtijdige 
waarschuwing en risicobeheersing in 
verband met meervoudige gevaren door 
middel van aardobservatiekaders op basis
van satellietsystemen.

Or. de

Motivering

Voor de beheersing van natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen zijn niet alleen 
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observatie en waarschuwing nodig, maar ook praktische bijstand ingeval er een ramp 
plaatsvindt. Met betrekking tot de bescherming van de samenleving moet derhalve net zoveel 
waarde worden gehecht aan specifieke testfaciliteiten voor de praktische voorbereiding van 
rampen (bijv. ernstige overstromingen).

Amendement 1770
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is de integratie 
van de kennisdriehoek onderzoek, 
innovatie en onderwijs te bevorderen om 
zo de innovatiecapaciteit van de EU te 
versterken en maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De specifieke doelstelling is de integratie 
van de kennisdriehoek onderzoek, 
innovatie en onderwijs te bevorderen om 
zo de innovatiecapaciteit van de EU te 
versterken en met name maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Or. en

Amendement 1771
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is de integratie 
van de kennisdriehoek onderzoek, 
innovatie en onderwijs te bevorderen om 
zo de innovatiecapaciteit van de EU te 
versterken en maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De specifieke doelstelling is de integratie 
van de kennisdriehoek onderzoek, 
innovatie en onderwijs te bevorderen om 
zo de innovatiecapaciteit van de EU te 
versterken en te versnellen en 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden.

Or. en



AM\907850NL.doc 151/170 PE492.790v01-00

NL

Amendement 1772
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten, onvoldoende 
middelen bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten en 
ondernemersgeest, onderbenutting van 
onderzoeksresultaten, belemmeringen in 
de technologie- en innovatieoverdracht 
van meer naar minder ontwikkelde 
regio's, gebrek aan passende prikkels voor 
particuliere financiering in O&O&I,
onvoldoende middelen, omvang en 
kwaliteit bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Or. en

Amendement 1773
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten, onvoldoende 
middelen bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn: het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, de 
uitputting van de technische en 
wetenschappelijke vaardigheden waarmee 
diverse regio's historisch zijn gekenmerkt, 
het onvoldoende benutten van bestaande 
sterke punten op het gebied van onderzoek 
om economische of maatschappelijke 
waarde te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten, onvoldoende 
middelen bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Or. it

Amendement 1774
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren en zo een 
nieuw klimaat te scheppen dat bevorderlijk 
is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie ondernemende mensen te helpen 

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen, 
aangezien dit het enige instrument in 
Horizon 2020 is dat de kennisdriehoek 
omvat. Het zal dat doen door de integratie 
van hoger onderwijs, onderzoek en 
innovatie van het hoogste niveau te 
stimuleren en zo een nieuw klimaat te 
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en te steunen. Hiermee draagt het EIT bij 
aan de doelstellingen van Europa 2020 en 
met name aan de kerninitiatieven 
Innovatie-Unie en Jeugd in beweging.

scheppen dat bevorderlijk is voor innovatie 
en door hulp en steun te bieden aan een 
nieuwe generatie ondernemende mensen
met ondernemersvaardigheden en -
ervaring, de bepalende factoren voor 
innovatie, die het potentieel van Europa 
om innovatieve spin-offs en start-ups te 
creëren, vergroten. Hiermee draagt het 
EIT bij aan de doelstellingen van Europa 
2020 en met name aan de kerninitiatieven 
Innovatie-Unie en Jeugd in beweging.

Or. en

Amendement 1775
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren en zo een 
nieuw klimaat te scheppen dat bevorderlijk 
is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie ondernemende mensen te helpen 
en te steunen. Hiermee draagt het EIT bij 
aan de doelstellingen van Europa 2020 en 
met name aan de kerninitiatieven 
Innovatie-Unie en Jeugd in beweging.

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 
onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren en zo een 
nieuw klimaat te scheppen dat bevorderlijk 
is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie ondernemende mensen te helpen 
en te steunen. Hiermee draagt het EIT bij 
aan de doelstellingen van Europa 2020 en 
met name aan de vlaggenschipinitiatieven 
Innovatie-Unie en Jeugd in beweging.
Daarenboven moeten het EIT en de KIG's 
synergie en interactie tussen de pijlers van 
Horizon 2020 en met andere relevante 
initiatieven stimuleren.

Or. en

Amendement 1776
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het specifieke kenmerk van het EIT is 
onderwijs en ondernemerschap in 
onderzoek en innovatie te integreren als 
koppelingen binnen één innovatieketen in 
de Unie en daarbuiten.

Het specifieke kenmerk van het EIT is 
hoger onderwijs en ondernemerschap in 
onderzoek en innovatie te integreren als 
koppelingen binnen één innovatieketen in 
de Unie en daarbuiten.

Or. en

Amendement 1777
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk. Ondernemingen 
moeten een grote rol spelen in het 
aansturen van activiteiten van KIG's en 
KIG's moeten in staat zijn bedrijven te 
bewegen tot investeringen en een 
engagement op lange termijn.

Or. en
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Amendement 1778
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe en is resultaatgericht. Krachtig 
leiderschap is een randvoorwaarde: iedere 
KIG wordt aangestuurd door een algemeen 
directeur. KIG-partners worden 
vertegenwoordigd door afzonderlijke 
rechtspersonen om de besluitvorming te 
stroomlijnen. KIG's moeten jaarlijks een 
ondernemingsplan overleggen, waaronder 
een ambitieuze portefeuille met activiteiten 
variërend van onderwijs tot het starten van 
een onderneming, met duidelijke 
doelstellingen en prestaties, gericht op 
markteffect en maatschappelijk effect. De 
huidige regels inzake deelneming, 
evaluatie en controle van de KIG's maken 
versnelde, zakelijke besluitvorming 
mogelijk.

Or. en

Amendement 1779
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
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moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

moeten jaarlijks een resultaatgericht 
ondernemingsplan overleggen, waaronder 
een ambitieuze portefeuille met activiteiten 
variërend van onderwijs tot het starten van 
een onderneming, met duidelijke 
doelstellingen en prestaties, gericht op 
markteffect en maatschappelijk effect. De 
huidige regels inzake deelneming, 
evaluatie en controle van de KIG's maken 
versnelde, zakelijke besluitvorming 
mogelijk.

Or. en

Amendement 1780
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur.
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect en een duidelijke 
toegevoegde waarde die door middel van 
een resultaatgerichte aanpak wordt 
vastgesteld. De huidige regels inzake 
deelneming, evaluatie en controle van de 
KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

Or. it
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Motivering

De verwijzing naar de resultaatgerichte aanpak in de titel komt niet terug in de tekst van de 
alinea, waarin tevens een duidelijke verwijzing naar de via die aanpak vastgestelde 
toegevoegde waarde moet worden gemaakt.

Amendement 1781
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 
onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie.
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties, 
bestaande middelen te optimaliseren en 
toegang te bieden tot nieuwe zakelijke 
kansen via nieuwe waardeketens en daarbij 
grootschaliger uitdagingen aan te gaan die 
grotere risico's met zich meebrengen.

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 
onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie.
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties, 
bestaande middelen te optimaliseren en 
toegang te bieden tot nieuwe zakelijke 
kansen via nieuwe waardeketens en daarbij 
grootschaliger uitdagingen aan te gaan die 
grotere risico's met zich meebrengen. Het 
is van essentieel belang dat KIG's kmo's 
de kans geven om ten volle deel te nemen 
aan al hun activiteiten: het verbreden van 
de deelname naar nieuwe spelers die 
nieuwe ideeën aandragen en met name 
het vergroten van de deelname van kmo's 
dient deel uit te maken van de 
groeistrategie van de KIG's.

Or. en

Amendement 1782
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 
onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie.
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties, 
bestaande middelen te optimaliseren en 
toegang te bieden tot nieuwe zakelijke 
kansen via nieuwe waardeketens en daarbij 
grootschaliger uitdagingen aan te gaan die 
grotere risico's met zich meebrengen.

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 
onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie.
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties voor de 
lange termijn, bestaande middelen te 
optimaliseren en toegang te bieden tot 
nieuwe zakelijke kansen via nieuwe 
waardeketens en daarbij grootschaliger 
uitdagingen aan te gaan die grotere risico's 
met zich meebrengen.

Or. en

Amendement 1783
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 
onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie.
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties, 
bestaande middelen te optimaliseren en 
toegang te bieden tot nieuwe zakelijke 
kansen via nieuwe waardeketens en daarbij 
grootschaliger uitdagingen aan te gaan die 

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, met inbegrip 
van het mkb, het hoger onderwijs en 
onderzoeks- en technologische instellingen 
samenbrengen die vermaard zijn om hun 
excellentie. KIG's stellen partners van 
wereldklasse in staat samen te komen in 
nieuwe, grensoverschrijdende 
configuraties, bestaande middelen te 
optimaliseren en toegang te bieden tot 
nieuwe zakelijke kansen via nieuwe 
waardeketens en daarbij grootschaliger 
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grotere risico's met zich meebrengen. uitdagingen aan te gaan die grotere risico's 
met zich meebrengen.

Or. en

Amendement 1784
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Talent is een belangrijk aspect van 
innovatie. Het EIT koestert mensen en de 
interacties tussen mensen door studenten, 
onderzoekers en ondernemers centraal te 
stellen in zijn innovatiemodel. Het EIT 
zorgt voor een ondernemende en creatieve 
cultuur en disciplineoverschrijdend 
onderwijs voor getalenteerde mensen via 
door het EIT goedgekeurde master- en 
doctoraatsopleidingen met als doel een
internationaal erkend keurmerk van 
topkwaliteit gestalte te geven. Hiermee 
bevordert het EIT de mobiliteit binnen de 
kennisdriehoek.

Talent is een belangrijk aspect van 
innovatie. Het EIT koestert mensen en de 
interacties tussen mensen door studenten, 
onderzoekers en ondernemers centraal te 
stellen in zijn innovatiemodel. Het EIT 
zorgt voor een ondernemende en creatieve 
cultuur en disciplineoverschrijdend 
onderwijs voor getalenteerde mensen via 
door het EIT goedgekeurde master- en 
doctoraatsopleidingen, evenals 
managementonderwijs, zomercursussen 
en cursussen op afstand, met als doel een
mondiaal erkend keurmerk van 
topkwaliteit gestalte te geven. Hiermee 
bevordert het EIT de mobiliteit binnen de 
kennisdriehoek.

Or. en

Amendement 1785
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT opereert voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, via de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) op het 
gebied van maatschappelijke uitdagingen 

Het EIT opereert voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, via de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) op het 
gebied van maatschappelijke uitdagingen 
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die van groot belang zijn voor de 
gezamenlijke toekomst van Europa. De 
KIG's hebben weliswaar een grote mate 
van autonomie bij het opstellen van hun 
eigen strategieën en activiteiten, maar een 
aantal innovatieve eigenschappen hebben 
alle KIG's gemeen. Bovendien zal het EIT 
de effectiviteit vergroten door de 
ervaringen van de KIG's in de hele EU 
beschikbaar te stellen en door actief een 
nieuwe cultuur van kennisdeling te 
bevorderen.

die van groot belang zijn voor de 
gezamenlijke toekomst van Europa. De 
KIG's hebben weliswaar een grote mate 
van autonomie bij het opstellen van hun 
eigen strategieën en activiteiten, maar alle 
KIG's hebben een aantal innovatieve 
eigenschappen gemeen en op dit punt 
wordt naar coördinatie en synergie 
gestreefd. Bovendien zal het EIT de 
effectiviteit vergroten door de ervaringen 
van de KIG's in de hele EU beschikbaar te 
stellen, door goede praktijken inzake de 
integratie van de kennisdriehoek te 
verspreiden en de ontwikkeling van 
ondernemerschap, door de integratie van 
extra partners te stimuleren en door actief 
een nieuwe cultuur van kennisdeling te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 1786
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT opereert voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, via de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) op het 
gebied van maatschappelijke uitdagingen 
die van groot belang zijn voor de 
gezamenlijke toekomst van Europa. De 
KIG's hebben weliswaar een grote mate 
van autonomie bij het opstellen van hun 
eigen strategieën en activiteiten, maar een 
aantal innovatieve eigenschappen hebben 
alle KIG's gemeen. Bovendien zal het EIT 
de effectiviteit vergroten door de 
ervaringen van de KIG's in de hele EU 
beschikbaar te stellen en door actief een 
nieuwe cultuur van kennisdeling te 
bevorderen.

Het EIT opereert voornamelijk via de 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(KIG's) op gebieden die werkelijk een 
innovatiepotentieel bieden. De KIG's 
hebben weliswaar een grote mate van 
autonomie bij het opstellen van hun eigen 
strategieën en activiteiten, maar een aantal 
innovatieve eigenschappen hebben alle 
KIG's gemeen. Bovendien zal het EIT de 
effectiviteit vergroten door de ervaringen 
van de KIG's in de hele EU beschikbaar te 
stellen en door actief een nieuwe cultuur 
van kennisdeling te bevorderen.
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Or. en

Amendement 1787
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT opereert voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, via de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) op het 
gebied van maatschappelijke uitdagingen 
die van groot belang zijn voor de 
gezamenlijke toekomst van Europa. De 
KIG's hebben weliswaar een grote mate 
van autonomie bij het opstellen van hun 
eigen strategieën en activiteiten, maar een 
aantal innovatieve eigenschappen hebben 
alle KIG's gemeen. Bovendien zal het EIT 
de effectiviteit vergroten door de 
ervaringen van de KIG's in de hele EU 
beschikbaar te stellen en door actief een 
nieuwe cultuur van kennisdeling te 
bevorderen.

Het EIT opereert voornamelijk, maar niet 
uitsluitend, via de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's), met 
name op het gebied van maatschappelijke 
uitdagingen die van groot belang zijn voor 
de gezamenlijke toekomst van Europa. De 
KIG's hebben weliswaar een grote mate 
van autonomie bij het opstellen van hun 
eigen strategieën en activiteiten, maar een 
aantal innovatieve eigenschappen hebben 
alle KIG's gemeen. Bovendien zal het EIT 
de effectiviteit vergroten door de 
ervaringen van de KIG's in de hele EU 
beschikbaar te stellen en door actief een 
nieuwe cultuur van kennisdeling te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 1788
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, 
Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 
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tevens iets doen aan de "Europese paradox" 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT het ontstaan van 
nieuwe ideeën op de markt. Vooral door 
middel van de KIG's en door 
ondernemerschap te stimuleren zal het EIT 
nieuwe zakelijke kansen bieden in de vorm 
van nieuwe ondernemingen en spin-offs 
maar ook binnen bestaande sectoren.

tevens iets doen aan de "Europese paradox" 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT het ontstaan van 
nieuwe ideeën op de markt. Het EIT moet 
vrije toegang tot alle kwalitatief 
hoogstaande Europese 
onderzoeksgemeenschappen waarborgen.
Vooral door middel van de KIG's en door 
ondernemerschap te stimuleren zal het EIT 
nieuwe zakelijke kansen bieden in de vorm 
van nieuwe ondernemingen en spin-offs 
maar ook binnen bestaande sectoren.

Or. en

Amendement 1789
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 
tevens iets doen aan de "Europese paradox" 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT het ontstaan van 
nieuwe ideeën op de markt. Vooral door 
middel van de KIG's en door 
ondernemerschap te stimuleren zal het EIT 
nieuwe zakelijke kansen bieden in de vorm 
van nieuwe ondernemingen en spin-offs 
maar ook binnen bestaande sectoren.

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 
tevens iets doen aan de "Europese paradox" 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT het ontstaan van 
nieuwe ideeën op de markt en het 
bewustzijn van het belang van het 
overdragen van wetenschappelijke 
ontdekkingen naar de industrie te 
vergroten. Vooral door middel van de 
KIG's en door ondernemerschap te 
stimuleren zal het EIT nieuwe zakelijke 
kansen bieden in de vorm van nieuwe 
ondernemingen en spin-offs maar ook 
binnen bestaande sectoren.

Or. en
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Amendement 1790
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 
tevens iets doen aan de "Europese paradox" 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT het ontstaan van 
nieuwe ideeën op de markt. Vooral door 
middel van de KIG's en door 
ondernemerschap te stimuleren zal het EIT 
nieuwe zakelijke kansen bieden in de vorm 
van nieuwe ondernemingen en spin-offs 
maar ook binnen bestaande sectoren.

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 
tevens iets doen aan de "Europese paradox" 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT het ontstaan van 
nieuwe ideeën uit het laboratorium op de 
markt. Vooral door middel van de KIG's en 
door ondernemerschap te stimuleren zal het 
EIT nieuwe zakelijke kansen bieden in de 
vorm van nieuwe ondernemingen en spin-
offs maar ook binnen bestaande sectoren.

Or. en

Amendement 1791
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie.
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie.
Dit doet het EIT via sectorale en 
sectoroverschrijdende innovatie, op basis 
van uitmuntendheid in disciplines en 
gericht op sectoren die in staat zijn 
mondiale uitdagingen aan te pakken.
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Or. en

Amendement 1792
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie.
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

De strategie en activiteiten van het EIT zijn 
actief gericht op gebieden die werkelijk 
een innovatiepotentieel bieden en die 
kennelijk relevant zijn voor de
maatschappelijke uitdagingen die het 
onderwerp zijn van Horizon 2020. Door 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
op een omvattende wijze aan te pakken 
bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

Or. en

Amendement 1793
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie.
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie, 
overeenkomstig de strategische 
innovatieagenda. Door belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen op een 
omvattende wijze aan te pakken bevordert 
het EIT inter- en multidisciplinaire 
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de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

benaderingen en helpt het de 
onderzoeksinspanningen van de bij de 
KIG's betrokken partners richting te geven.

Or. en

Amendement 1794
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie.
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst. Door 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
op een omvattende wijze aan te pakken 
bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

Or. it

Amendement 1795
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
maatschappelijke en economische 

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door de manier waarop de 
samenleving, de economie en de 
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uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's
in de lidstaten.

arbeidsmarkt voortdurend veranderen.
Hiertoe zal het EIT een sleutelrol spelen bij 
het bevorderen van de erkenning van 
nieuwe graden en diploma's in de lidstaten.

Or. it

Amendement 1796
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten.

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en
ondersteunt en vergemakkelijkt de 
ontwikkeling van nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten.

Or. en

Amendement 1797
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 

Het EIT integreert onderwijs en opleiding 
volledig in alle loopbaanfasen en 
ontwikkelt nieuwe en innovatieve 
leerplannen waarin wordt ingespeeld op de 
behoefte aan nieuwe profielen die worden 
ingegeven door complexe 
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maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten.

maatschappelijke en economische 
uitdagingen. Hiertoe zal het EIT een 
sleutelrol spelen bij het bevorderen van de 
erkenning van nieuwe graden en diploma's 
in de lidstaten met een sterk EIT-
topkwaliteitslabel.

Or. en

Amendement 1798
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter c – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT speelt ook een belangrijke rol bij 
de verfijning van het concept 
ondernemerschap door middel van 
educatieve programma's, waarmee een 
praktijk van ondernemerschap in een 
kennisintensieve context wordt 
gestimuleerd. Hierbij wordt voortgebouwd 
op innovatief onderzoek en worden 
oplossingen met een grote 
maatschappelijke relevantie geboden.

Schrappen

Or. it

Motivering

Het is gevaarlijk om het concept ondernemerschap uitsluitend aan educatieve programma's te 
koppelen, aangezien dit impliceert dat vooraf kan worden bepaald wie wel en wie geen 
ondernemer kan zijn.

Amendement 1799
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter d – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT streeft ernaar nieuwe 
benaderingen van innovatie te verkennen 
en een gemeenschappelijke cultuur van 
innovatie en kennisoverdracht te 
ontwikkelen, onder andere door de diverse 
ervaringen van zijn KIG's te delen via 
diverse verspreidingsmechanismen, zoals 
een platform van belanghebbenden en een 
beurzenstelsel.

Het EIT streeft ernaar nieuwe 
benaderingen van innovatie te verkennen 
en een gemeenschappelijke cultuur van 
innovatie en kennisoverdracht te 
ontwikkelen, onder andere door de diverse 
ervaringen van zijn KIG's te delen via 
diverse verspreidingsmechanismen, zoals 
een platform van belanghebbenden, prijzen 
en competities, product- en 
procestentoonstellingen, intellectueel 
eigendom en octrooiverzamelingen, en een 
beurzenstelsel.

Or. en

Amendement 1800
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter f – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020, 
met name door zich te buigen over 
maatschappelijke uitdagingen met als doel 
een aanvulling te bieden op andere 
initiatieven op dit terrein. Het zal nieuwe 
en vereenvoudigde benaderingen van 
financiering en governance beproeven en 
zo een pioniersfunctie vervullen binnen het 
Europese innovatielandschap. De 
financieringsbenadering van het EIT steunt 
op een krachtig hefboomeffect, waarbij 
zowel publieke als particuliere middelen 
worden gemobiliseerd. Bovendien zullen er 
via de EIT-stichting volledig nieuwe 
instrumenten worden gehanteerd voor 
gerichte steun aan afzonderlijke 
activiteiten.

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020, 
met name door zich te buigen over 
maatschappelijke uitdagingen met als doel 
een aanvulling te bieden op andere 
initiatieven op dit terrein. Het zal nieuwe 
en vereenvoudigde benaderingen van 
financiering en governance beproeven en 
zo een pioniersfunctie vervullen binnen het 
Europese innovatielandschap. De 
financieringsbenadering van het EIT steunt 
op een krachtig hefboomeffect, waarbij 
zowel publieke als particuliere middelen 
worden gemobiliseerd. Bovendien zullen er 
volledig nieuwe instrumenten worden 
gehanteerd voor gerichte steun aan 
afzonderlijke activiteiten.

Or. it
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Amendement 1801
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de KIG's en hun co-locatiecentra –
knooppunten van excellentie, waarin hoger 
onderwijs, onderzoeks- en zakenpartners in 
een bepaalde geografische locatie 
samenkomen – wordt het EIT ook 
gekoppeld aan regionaal beleid. Het zal 
vooral zorgen voor een betere aansluiting 
tussen instellingen voor hoger onderwijs en 
regionale innovatie en groei in de context 
van slimme regionale en nationale 
specialisatiestrategieën en zal hiermee 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU.

Via de KIG's en hun co-locatiecentra –
knooppunten van excellentie, waarin hoger 
onderwijs, onderzoeks- en zakenpartners in 
een bepaalde geografische locatie 
samenkomen – wordt het EIT ook 
gekoppeld aan regionaal beleid. Het zal 
vooral zorgen voor een betere aansluiting 
tussen instellingen voor hoger onderwijs, 
de arbeidsmarkt en regionale en 
plaatselijke innovatie en groei in de 
context van slimme plaatselijke, regionale 
en nationale specialisatiestrategieën en zal 
hiermee bijdragen aan de doelstellingen 
van het cohesiebeleid van de EU.

Or. it

Motivering

Indien niet gezorgd wordt voor een verbinding tussen hoger onderwijs en de arbeidsmarkt, 
met name op regionaal en plaatselijk niveau, kan Europa geen oplossing vinden voor een van 
de grootste problemen die de economische groei belemmeren.

Amendement 1802
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter g – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de KIG's en hun co-locatiecentra –
knooppunten van excellentie, waarin hoger 
onderwijs, onderzoeks- en zakenpartners in 
een bepaalde geografische locatie 
samenkomen – wordt het EIT ook 

Via de KIG's en hun co-locatiecentra –
knooppunten van excellentie, waarin hoger 
onderwijs, onderzoeks- en zakenpartners in 
een bepaalde geografische locatie 
samenkomen – wordt het EIT ook 
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gekoppeld aan regionaal beleid. Het zal 
vooral zorgen voor een betere aansluiting 
tussen instellingen voor hoger onderwijs en 
regionale innovatie en groei in de context 
van slimme regionale en nationale 
specialisatiestrategieën en zal hiermee 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU.

gekoppeld aan regionaal beleid. Het zal 
vooral zorgen voor een betere aansluiting 
tussen instellingen voor hoger onderwijs en 
regionale innovatie en groei in de context 
van slimme regionale en/of nationale 
specialisatiestrategieën en zal hiermee 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
cohesiebeleid van de EU.

Or. en


