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Amendement 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn

1. Gezondheid en welzijn

Or. en

Amendement 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd, 
kunnen handicaps, afhankelijkheid en 
sociale uitsluiting worden verminderd en 
kunnen kosten worden bespaard. 
Gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van inzicht in de determinanten 
van gezondheid, doeltreffende preventieve 
instrumenten, zoals vaccins, doeltreffende 
gezondheidscontrole, ziektebewaking en 
voorzorgsmaatregelen en effectieve 
screeningprogramma's. Ook wordt er 
rekening gehouden met de culturele, 
sociale, gedragsgerelateerde en 
psychologische dimensies van gezondheid. 
De sociale en geesteswetenschappen zijn 
dus van belang om gezondheid en welzijn 
te begrijpen.

Or. en

Amendement 588
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Door een doeltreffende bevordering van 
gezondheid, die op degelijk feitenmateriaal 
stoelt, kunnen ziekten worden voorkomen, 
kan voor meer welzijn worden gezorgd en 
kunnen kosten worden bespaard. Het 
bevorderen van de gezondheid en het 
voorkomen van ziekten zijn ook 
afhankelijk van een goed inzicht in de 
gezondheidsdeterminanten, van effectieve 
preventie-instrumenten, zoals een actieve 
en gezonde levensstijl en vaccins, van 
effectieve gezondheids- en ziektebewaking 
en paraatheid, van effectieve 
controleprogramma's en van een betere en 
integrale patiëntgerichte gezondheidszorg.

Or. en

Amendement 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Succesvolle inspanningen ter voorkoming, 
beheersing, behandeling en genezing van 
ziekten, handicaps en functionele 
beperkingen berusten op fundamentele 
inzichten in de oorzaken, het verloop en 
het effect ervan en in de factoren die ten 
grondslag liggen aan een goede gezondheid 
en welzijn. Een doeltreffende uitwisseling 
van gegevens en de koppeling van deze 
gegevens aan onder realistische 
omstandigheden uitgevoerde grootschalige 
cohortstudies is eveneens van essentieel 
belang, net als de vertaling van de 
onderzoeksbevindingen in klinische 
toepassingen, met name door middel van 
de uitvoering van klinische proeven. Om 
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de uitvoering van klinische proeven. onderzoeksresultaten uit het 
basisonderzoek om te zetten naar de 
klinische praktijk moet uit klinische 
proeven blijken dat er een verband bestaat 
tussen de in het laboratorium verkregen 
resultaten en de bij de patiënt verkregen 
resultaten via translationeel onderzoek: 
een benadering "from bench to bedside".

Or. en

Amendement 590
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren, maar ook het onderzoek 
naar sociale innovatie en ontwikkeling
voor grote opgaven. Om ook in de 
toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale, economische en mentale welzijn.
Speciale aandacht moet worden besteed 
aan chronische ziekten als kanker, hart-
en vaatziekten, reumatische en 
spieraandoeningen, diabetes, 
aandoeningen van de luchtwegen en 
psychische aandoeningen.
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Or. de

Motivering

Hier moet het accent worden gelegd op ziekten die zeer vaak voorkomen en waarvan de 
gevolgen voor de samenleving in het algemeen van bijzonder belang zijn. De oorzaken en 
behandelingsmogelijkheden van deze ziekten zijn in veel gevallen nog onbekend en vereisen 
vooral een gecoördineerde stimulering van Europees onderzoek.

Amendement 591
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale, economische en mentale welzijn.
Speciale aandacht moet worden besteed 
aan chronische ziekten, zoals kanker, 
hart- en vaatziekten, reuma en 
aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, diabetes, ziekten aan 
de luchtwegen en geestelijke ziekten.

Or. en
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Motivering

Reuma en aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn niet alleen een van de belangrijkste 
oorzaken van verloren werkdagen en vervroegde pensionering, maar ook van handicaps en 
beperkte mobiliteit, en deze aandoeningen vormen een zware belasting voor families, 
werkgevers, verzekeringsmaatschappijen en de stelsels voor sociale zekerheid en 
gezondheidszorg in heel de EU. Zij moeten opgenomen worden in de lijst met belangrijke 
chronische ziekten aangezien zij wat hun prevalentie of hun gevolgen voor de openbare 
gezondheidszorg betreft minstens even belangrijk of in sommige gevallen zelfs belangrijker zijn.

Amendement 592
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, herstel en 
oefeningen, het aanwijzen van beste 
praktijken en ondersteuning van de 
verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

Or. fr

Amendement 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

De toenemende lasten van ziekten, met 
name van chronische ziekten, en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

Or. es

Amendement 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
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geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale, economische en mentale welzijn.
Speciale aandacht moet worden besteed 
aan chronische ziekten, zoals kanker, 
hart- en vaatziekten, reuma en 
aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, diabetes, ziekten aan 
de luchtwegen en geestelijke ziekten.

Or. en

Motivering

In de tekst van de Commissie worden geen specifieke ziekten genoemd, wat misschien beter is, 
om een al te prescriptieve tekst te vermijden. Als er beslist wordt om bepaalde ziekten prioriteit 
te geven, spreekt het evenwel vanzelf dat reuma en aandoeningen van het bewegingsapparaat 
behoren tot de meest prevalente, beperkende en dure chronische, niet-overdraagbare 
aandoeningen die de Europese bevolking treffen en dat deze bijgevolg vermeld moeten worden.

Amendement 595
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening door ook 
rekening te houden met handelingen van 
de aanvullende en alternatieve 
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met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze 
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

geneeskunde en de invoering van 
technologische, organisatorische en sociale 
innovaties die met name ouderen in staat 
stellen een actief en onafhankelijk leven te 
leiden. Op deze manier wordt bijgedragen 
tot een vergroting en verlenging van hun 
fysieke, sociale en mentale welzijn.

Or. en

Motivering

Om de financiering voor onderzoek op het vlak van aanvullende en alternatieve geneeskunde in 
de toekomst te vrijwaren, moet deze geneeskunde expliciet vermeld worden in het specifieke 
programma.

Amendement 596
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden. Op deze
manier wordt bijgedragen tot een 
vergroting en verlenging van hun fysieke, 
sociale en mentale welzijn.

De toenemende lasten van ziekten en 
handicaps in verband met de vergrijzing 
van de bevolking stellen de gezondheids-
en zorgsectoren voor grote opgaven. Om 
ook in de toekomst een doeltreffende 
gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen 
te kunnen waarborgen, zijn inspanningen 
nodig met het oog op de verbetering van de 
besluitvorming met betrekking tot 
preventie en behandeling, het aanwijzen 
van beste praktijken en ondersteuning van 
de verspreiding daarvan in de 
gezondheidszorg en steun voor 
geïntegreerde zorgverlening en de 
invoering van technologische, 
organisatorische en sociale innovaties die 
met name ouderen in staat stellen een actief 
en onafhankelijk leven te leiden en de 
keuzes die zij maken op het vlak van 
gezondheidszorg respecteren en 
vergemakkelijken. Op deze manier wordt 
bijgedragen tot een vergroting en 
verlenging van hun fysieke, sociale en 
mentale welzijn.
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Or. en

Amendement 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus en zal een 
bijdrage worden geleverd tot de versterking 
van het concurrentievermogen van de in 
Europa gevestigde industrieën en de 
ontwikkeling van nieuw marktkansen.

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus en zal een 
bijdrage worden geleverd tot de versterking 
van het concurrentievermogen van de in 
Europa gevestigde industrieën en mkb-
bedrijven en de ontwikkeling van nieuw 
marktkansen.

Or. sl

Amendement 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus en zal een 
bijdrage worden geleverd tot de versterking 
van het concurrentievermogen van de in 
Europa gevestigde industrieën en de 
ontwikkeling van nieuw marktkansen.

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus, zoals 
steun voor uitmuntend basisonderzoek 
naar gezondheid, en zal een bijdrage 
worden geleverd tot de versterking van het 
concurrentievermogen van de in Europa 
gevestigde industrieën en de ontwikkeling 
van nieuw marktkansen.

Or. en

Amendement 599
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus en zal een 
bijdrage worden geleverd tot de versterking 
van het concurrentievermogen van de in 
Europa gevestigde industrieën en de 
ontwikkeling van nieuw marktkansen.

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus en zal een 
bijdrage worden geleverd tot de versterking 
van het concurrentievermogen van de in 
Europa gevestigde industrieën en de 
ontwikkeling van nieuw marktkansen, op 
basis van een integrale, patiëntgerichte 
aanpak.

Or. en

Amendement 600
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De horizontale doelstelling van de 
maatschappelijke uitdagingen bestaat erin 
de onderzoeks- en innovatie-instrumenten
van de Unie af te stemmen op de Europa 
2020-strategie door een slimme, inclusieve 
en duurzame groei te verzekeren. De 
prioriteiten moeten vastgelegd worden met 
het oog op de meest efficiënte aanpak van 
de meest dwingende maatschappelijke 
uitdagingen. Daarbij moet de voorkeur 
uitgaan naar maatregelen die snelle, 
doeltreffende oplossingen aanreiken en 
kunnen helpen om onderzoek om te zetten 
in concrete, meetbare resultaten.

Or. en

Motivering

De EU beschikt over uitmuntende onderzoekers en wetenschappers, maar hinkt achterop ten 
opzichte van de VS en sommige Aziatische landen wanneer het gaat om het vermogen om de 
resultaten van onderzoek om te zetten in concrete producten, diensten en oplossingen. In tijden 
van economische en maatschappelijk problemen, waarin de financiering voor onderzoek en 
innovatie op nationaal niveau aanzienlijk beperkt wordt ten gevolge van soberheidsmaatregelen, 
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moet de financiële steun van de EU gericht zijn op de toegepaste wetenschap en op oplossingen 
die dicht bij de markt staan.

Amendement 601
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moeten innovatieve instrumenten ter 
bespoediging van onderzoek als 
'octrooigemeenschappen' ontwikkeld 
worden om het delen van industriële 
eigendomsrechten mogelijk te maken in 
ruil voor passende compensatie voor de 
houders van deze rechten, of er moeten 
innovatieprijzen op dit gebied komen om 
onderzoek open te breken en 
onderzoeksinspanningen in zowel de 
publieke als de private sector te 
stimuleren.

Or. fr

Amendement 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een beter inzicht in de determinanten van 
gezondheid is noodzakelijk om de nodige 
wetenschappelijk gegevens te kunnen 
vergaren voor een doeltreffende 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
en is ook een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van gedetailleerde 
gezondheids- en welzijnsindicatoren in de 
Unie. Uit dit oogpunt worden milieu-, 
gedrags- (waaronder levenswijze), 
sociaaleconomische en genetische factoren 
in de ruimste zin onderzocht. De hiertoe 
gevolgde benaderingen omvatten onder 

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

benaderingen omvatten onder meer 
cohortstudies, biobanken en de koppeling 
daarvan aan gegevens die zijn verkregen 
door onderzoek op het gebied van "-omics" 
en andere methoden.

Or. en

Amendement 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
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geïntegreerde moleculair-biologische, 
epidemiologische en toxicologische 
benaderingen nodig om de invloed van het 
milieu op de gezondheid te kunnen 
onderzoeken. Hiertoe behoren onder meer 
onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren worden geïntegreerd. Er 
zal steun worden verleend voor de 
integratie van milieugegevens via 
geavanceerde informatiesystemen.

geïntegreerde en voor de mens relevante 
moleculair-biologische, epidemiologische 
en toxicologische benaderingen nodig om 
de invloed van het milieu op de gezondheid 
te kunnen onderzoeken en de 
onderliggende mechanismen van ziekten 
en de humane toxiciteit toe te lichten. 
Hiertoe behoren onder meer onderzoek 
naar het gedrag van chemicaliën, de 
gecombineerde blootstelling aan 
milieuvervuilende stoffen en andere 
milieu- en klimaatgerelateerde 
stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
voor de mens relevante biomarkers van de 
nieuwe generatie op basis van "-omics" en 
epigenetica, menselijke biomonitoring, 
persoonlijke blootstellingsevaluaties en -
modellen, om inzicht te krijgen in 
gecombineerde, cumulatieve en 
opkomende blootstellingen, waarbij 
sociaaleconomische en gedragsfactoren 
worden geïntegreerd. Er zal steun worden 
verleend voor de integratie van 
milieugegevens via geavanceerde 
informatiesystemen.

Or. fr

Motivering

Om toxicologische tests te verbeteren dienen voor de mens relevante benaderingen te worden 
gehanteerd.

Amendement 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerde moleculair-biologische, 
epidemiologische en toxicologische 

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerde moleculair-biologische, 
epidemiologische en toxicologische 
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benaderingen nodig om de invloed van het 
milieu op de gezondheid te kunnen 
onderzoeken. Hiertoe behoren onder meer 
onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren worden geïntegreerd. Er 
zal steun worden verleend voor de 
integratie van milieugegevens via 
geavanceerde informatiesystemen.

benaderingen nodig om de invloed van het 
milieu op de gezondheid te kunnen 
onderzoeken. Hiertoe behoren onder meer 
onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren zoals fysieke beweging en 
het ontwerp van omgevingen die 
bevorderlijk zijn voor de genezing en de 
rehabilitatie worden geïntegreerd. Er zal 
steun worden verleend voor de integratie 
van milieugegevens via geavanceerde 
informatiesystemen.

Or. en

Amendement 606
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Met name zijn voor een beter begrip van 
het milieu als determinant van gezondheid 
geïntegreerde, voor de mens relevante
moleculair-biologische, epidemiologische 
en toxicologische benaderingen nodig om 
de invloed van het milieu op de gezondheid 
te kunnen onderzoeken. Hiertoe behoren 
onder meer onderzoek naar het gedrag van 
chemicaliën, de gecombineerde 
blootstelling aan milieuvervuilende stoffen 
en andere milieu- en klimaatgerelateerde 
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stressfactoren, geïntegreerde 
toxicologische toetsen en alternatieven 
voor dierproeven. Er zijn op het gebied van 
blootstellingsevaluaties innovatieve 
benaderingen nodig die gebruik maken van 
biomarkers van de nieuwe generatie op 
basis van "-omics" en epigenetica, 
menselijke biomonitoring, persoonlijke 
blootstellingsevaluaties en -modellen, om 
inzicht te krijgen in gecombineerde, 
cumulatieve en opkomende blootstellingen, 
waarbij sociaaleconomische en 
gedragsfactoren worden geïntegreerd. Er 
zal steun worden verleend voor de 
integratie van milieugegevens via 
geavanceerde informatiesystemen.

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

Or. en

Motivering

Om toxicologische proeven te kunnen uitvoeren waarbij de nadruk ligt op alternatieven voor 
dierproeven, moeten er voor de mens relevante benaderingen worden toegepast die de 
verspreidingswegen van menselijke ziekten en toxiciteit beter voorspellen dan proeven op dieren.

Amendement 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
beleidsondersteuning worden verleend. 
Tevens kunnen betere gedragsinterventies 
en preventie- en voorlichtingsprogramma's 
worden ontwikkeld, onder meer met 
betrekking tot gezondheidsvaardigheden 
inzake voeding, inenting en andere 
ingrepen in het kader van primaire 
gezondheidszorg.

Op deze wijze kunnen bestaande en 
geplande beleidsmaatregelen en 
programma's worden geëvalueerd en kan 
beleidsondersteuning worden verleend. 
Tevens kunnen betere gedragsinterventies 
en preventie- en voorlichtingsprogramma's 
worden ontwikkeld, onder meer met 
betrekking tot gezondheidsvaardigheden 
inzake voeding, inenting en andere 
ingrepen in het kader van primaire 
gezondheidszorg. In alle 
beleidsmaatregelen (bv. ten aanzien van 
het milieu en de werkplaats) kan het 
gezondheidsaspect worden uitgewerkt om 
de risicofactoren tot een minimum te 
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beperken.

Or. en

Amendement 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ontwikkeling van 
screeningprogramma's is afhankelijk van 
de identificatie van vroege biomarkers voor 
het risico op en het begin van ziekten, en 
de toepassing ervan is afhankelijk van de 
beproeving en validatie van 
screeningmethoden en -programma's. Door 
individuen en populaties met een hoog 
ziekterisico te identificeren, kunnen 
gepersonaliseerde, gestratificeerde en 
collectieve strategieën worden ontwikkeld 
voor een doeltreffende en kostenefficiënte 
ziektepreventie.

De ontwikkeling van 
screeningprogramma's is afhankelijk van 
de identificatie van vroege biomarkers voor 
het risico op en het begin van ziekten, en 
de toepassing ervan is afhankelijk van de 
beproeving en validatie van 
screeningmethoden en -programma's. Door 
individuen en populaties met een hoog 
ziekterisico te identificeren, kunnen 
gepersonaliseerde, gestratificeerde en 
collectieve strategieën worden ontwikkeld 
voor een doeltreffende en kostenefficiënte 
ziektepreventie. In dit verband zal 
prioriteit worden toegekend aan 
screeningprogramma's waarbij de 
betrokken patiënten een preventietraject 
of een behandeling kan worden 
aangeboden of waarbij de ontwikkeling 
van een preventietraject of een 
behandeling waarschijnlijk is.

Or. de

Amendement 609
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
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van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.
Ten einde deze uitdagingen van mondiale 
omvang het hoofd te bieden, zal de Unie 
in samenwerking met de betreffende 
landen maatregelen nemen die tot 
concrete resultaten moeten leiden op het 
gebied van het gezondheidsbeleid, het 
aanbod van gezondheidsdiensten moeten 
verbeteren en hun eigen 
onderzoekscapaciteiten moeten steunen.

Or. fr

Amendement 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
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modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.
Ten einde deze uitdagingen van mondiale 
omvang het hoofd te bieden, zal de Unie 
in samenwerking met de betreffende 
landen maatregelen nemen die tot 
concrete resultaten moeten leiden op het 
gebied van het gezondheidsbeleid, het 
aanbod van gezondheidsdiensten moeten 
verbeteren en hun eigen 
onderzoekscapaciteiten moeten steunen.

Or. fr

Motivering

De hier geconstateerde problemen zijn van mondiale aard en er dient te worden verwezen naar 
het algemene beleid van de Unie op dit gebied, zoals vermeld in de mededeling van de 
Commissie van 31 maart 2010: "Rol van de EU in de volksgezondheid in de wereld" 
(COM(2010)0128) goedgekeurd door de Raad op 10 mei 2010.

Amendement 611
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
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pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.
Ten einde deze uitdagingen van mondiale 
omvang het hoofd te bieden, zal de Unie 
in samenwerking met de betreffende 
landen maatregelen nemen die tot 
concrete resultaten moeten leiden op het 
gebied van het gezondheidsbeleid, het 
aanbod van gezondheidsdiensten moeten 
verbeteren en hun eigen 
onderzoekscapaciteiten moeten steunen.

Or. fr

Motivering

De hier geconstateerde problemen zijn van mondiale aard en er dient te worden verwezen naar 
het algemene beleid van de Unie op dit gebied, zoals vermeld in de mededeling van de 
Commissie van 31 maart 2010: "Rol van de EU in de volksgezondheid in de wereld" 
(COM(2010)0128) goedgekeurd door de Raad op 10 mei 2010.

Amendement 612
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn betere methoden nodig voor de 
bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
besmettelijke ziekten als gevolg van 

Menselijke populaties worden bedreigd 
door nieuwe en opkomende infecties 
(waaronder infecties als gevolg van 
klimaatverandering), door de resistentie 
van bepaalde pathogene organismen tegen 
geneesmiddelen en door andere directe of 
indirecte gevolgen van klimaatverandering. 
Er zijn voorspellende wiskundige 
theorieën en betere methoden nodig voor 
de bewaking van ziekten, netwerken voor 
vroege waarschuwing, de organisatie van 
gezondheidsdiensten en 
voorzorgscampagnes, voor de 
ontwikkeling van epidemiologische 
modellen, een effectieve reactie op 
pandemieën, voor reacties op niet-
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klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van 
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

besmettelijke ziekten als gevolg van 
klimaatverandering, evenals inspanningen 
om het vermogen tot bestrijding van
resistente verwekkers van besmettelijke 
ziekten te waarborgen en te versterken.

Or. en

Amendement 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid en ziekten bij mensen van alle 
leeftijden, zodat nieuwe en betere 
preventieve maatregelen en diagnose- en 
behandelingsmethoden kunnen worden 
ontwikkeld. Interdisciplinair, translationeel 
onderzoek is van essentieel belang om het 
inzicht in alle aspecten van ziekteprocessen 
te verbeteren, met inbegrip van een 
herclassificatie van normale variatie en 
ziekte op basis van moleculaire gegevens, 
en om onderzoeksresultaten te gebruiken 
voor klinische toepassingen.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid en ziekten bij mensen van alle 
leeftijden, zodat nieuwe en betere 
preventieve maatregelen en diagnose- en 
behandelingsmethoden kunnen worden 
ontwikkeld. Fundamenteel onderzoek van 
topkwaliteit en interdisciplinair, 
translationeel onderzoek is van essentieel 
belang om het inzicht in alle aspecten van 
ziekteprocessen te verbeteren, met inbegrip 
van een herclassificatie van normale 
variatie en ziekte op basis van moleculaire 
gegevens, en om onderzoeksresultaten te 
gebruiken voor klinische toepassingen.

Or. en

Amendement 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. Ontwikkeling van betere preventieve 
vaccins

1.5. Ontwikkeling van nieuwe en betere 
preventieve vaccins

Or. en
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Amendement 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. Ontwikkeling van betere preventieve 
vaccins

1.5. Ontwikkeling van betere preventieve 
vaccins en geneesmiddelen

Or. en

Amendement 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten. Hiervoor moet meer 
inzicht worden verworven in ziekten en 
ziekteprocessen en daaruit voortvloeiende 
epidemieën en moeten klinische proeven 
en bijbehorende studies worden verricht.

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten. Hiervoor moet meer 
inzicht worden verworven in ziekten en 
ziekteprocessen en daaruit voortvloeiende 
epidemieën, moeten voorspellendere en 
doeltreffendere preklinische 
veiligheidsonderzoeken worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld op samenhang 
gerichte benaderingen in combinatie met 
andere niet op dieren gerichte of 
beperkende benaderingen), en moeten 
klinische proeven en bijbehorende studies 
worden verricht.

Or. fr

Motivering

Voor de ontwikkeling van vaccins vindt reeds een paradigmaverschuiving plaats, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van benaderingen die meer voorspellend en doeltreffend van aard zijn en 
waarbij geen dieren wordt gebruikt.

Amendement 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten. Hiervoor moet meer 
inzicht worden verworven in ziekten en 
ziekteprocessen en daaruit voortvloeiende 
epidemieën en moeten klinische proeven 
en bijbehorende studies worden verricht.

Er bestaat behoefte aan effectievere 
geneesmiddelen en preventieve vaccins (of 
alternatieve preventieve ingrepen) en op 
feiten gebaseerde vaccinatieplannen voor 
een bredere reeks ziekten. Hiervoor moet 
meer inzicht worden verworven in ziekten 
en ziekteprocessen en daaruit 
voortvloeiende epidemieën en moeten 
klinische proeven en bijbehorende studies 
worden verricht.

Or. en

Amendement 618
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten. Hiervoor moet meer 
inzicht worden verworven in ziekten en 
ziekteprocessen en daaruit voortvloeiende
epidemieën en moeten klinische proeven 
en bijbehorende studies worden verricht.

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten. Hiervoor moet meer 
inzicht worden verworven in ziekten en 
ziekteprocessen en daaruit voortvloeiende 
epidemieën, moeten er meer voorspellende 
en efficiënte preklinische 
veiligheidsbeoordelingen worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld aan de hand van 
een benadering die consistent is met 
andere benaderingen waarbij geen of 
minder dieren worden gebruikt) en 
moeten klinische proeven en bijbehorende 
studies worden verricht.

Or. en
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Motivering

In de ontwikkeling van vaccins doet zich reeds een verschuiving voor naar meer voorspellende 
en efficiënte benaderingen waarbij geen dieren gebruikt worden.

Amendement 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling. 
In dit verband zal prioriteit worden 
toegekend aan diagnosemethoden waarbij 
de betrokken patiënten een 
preventietraject of een behandeling kan 
worden aangeboden of waarbij de 
ontwikkeling van een preventietraject of 
een behandeling in de nabije toekomst 
waarschijnlijk is.

Or. de

Amendement 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
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zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van 
het ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

zullen (verder) worden ontwikkeld met als 
doel ze aan te passen aan verschillende 
sociaaleconomische en 
milieuomstandigheden en te beschikken 
over een vroegere, nauwkeurigere 
diagnostiek en door een meer 
patiëntgerichte behandeling.

Or. fr

Motivering

Om infectieziekten in ontwikkelingslanden beter in de gaten te kunnen houden en doeltreffend te 
kunnen behandelen, is het zeer belangrijk om over degelijke en betaalbare diagnosemiddelen te 
kunnen beschikken.

Amendement 621
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van 
het ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met als 
doel ze aan te passen aan verschillende 
sociaaleconomische en 
milieuomstandigheden en te beschikken 
over een vroegere, nauwkeurigere 
diagnostiek en door een meer 
patiëntgerichte behandeling.

Or. fr

Motivering

Om infectieziekten in ontwikkelingslanden beter in de gaten te kunnen houden en doeltreffend te 
kunnen behandelen, is het zeer belangrijk om over degelijke en betaalbare diagnosemiddelen te 
kunnen beschikken.

Amendement 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.
Mutaties die genetische ziekten 
veroorzaken, worden geïdentificeerd en de 
beschikbaarheid van diagnostische tests 
wordt aanzienlijk opgetrokken.

Or. en

Motivering

Deze activiteiten zijn noodzakelijk om de samenhang met en de deelname aan de doelstellingen 
van het internationaal consortium voor onderzoek naar zeldzame ziekten (IRDiRC) te 
garanderen.

Amendement 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
in-vitro- en beelddiagnostiek te kunnen 
ontwikkelen. Innovatieve en bestaande 
technologieën zullen (verder) worden 
ontwikkeld met het oog op een significante 
verbetering van het ziekteverloop door 
middel van een vroegere, nauwkeurigere 
diagnostiek en door een meer 
patiëntgerichte behandeling.

Or. en
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Motivering

Bestaande succesvolle en nog verder in ontwikkeling zijnde diagnose-instrumenten die leiden tot 
verkleining van de tijdsspanne tussen het moment waarop de eerste symptomen zich voordoen en 
het moment van de diagnosestelling moeten met dit voorstel kunnen worden gesteund.

Amendement 624
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van 
het ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met als 
doel ze aan te passen aan verschillende 
sociaaleconomische en 
milieuomstandigheden en te beschikken 
over een vroegere, nauwkeurigere 
diagnostiek en door een meer 
patiëntgerichte behandeling.

Or. fr

Amendement 625
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een meer patiëntgerichte
behandeling.

Er moet meer inzicht worden verkregen in 
gezondheid, ziekte en ziekteprocessen op 
alle leeftijden om nieuwe en effectievere 
diagnostiek te kunnen ontwikkelen. 
Innovatieve en bestaande technologieën 
zullen (verder) worden ontwikkeld met het 
oog op een significante verbetering van het 
ziekteverloop door middel van een 
vroegere, nauwkeurigere diagnostiek en 
door een betere en toegankelijkere
behandeling.
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Or. en

Amendement 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.8. Behandeling van ziekten 1.8. Ontwikkeling van aangepaste 
behandelingen en behandeling van ziekten

Or. en

Amendement 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie, in het bijzonder de 
behandeling met volwassen stamcellen, en 
therapieën met navelstrengbloedcellen en 
iPS-cellen; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
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antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt. Er 
moeten concepten voor regeneratieve 
geneeskunde worden ontwikkeld, in het 
bijzonder op basis van volwassen 
stamcellen, navelstrengbloedcellen en 
iPS-cellen.

Or. de

Amendement 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, 
biotherapie, vaccins en andere 
therapeutische benaderingen, met inbegrip 
van transplantaties, gen- en celtherapie, 
alsook transdisciplinaire benaderingen 
(bv.; biomathematica, bio-informatica, 
nucleaire geneeskunde); effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
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beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

Or. fr

Motivering

Biotherapieën vormen een technologische stap voorwaarts op het gebied van biomedisch 
onderzoek met als doel de ontwikkeling van nieuwe behandelwijzen die anders zijn dan de 
klassieke behandelingen. Er wordt niet voldoende aandacht besteed aan een interdisciplinaire 
aanpak. Toch zijn onderzoeken op terreinen als wiskunde, informatica, ethiek en natuurkunde 
vaak tegelijkertijd noodzakelijk om gemeenschappelijke en ingewikkelde doelstellingen als de 
gezondheidszorg te kunnen verwezenlijken.

Amendement 629
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, 
biotherapie, vaccins en andere 
therapeutische benaderingen, met inbegrip 
van transplantaties, gen- en celtherapie, 
alsook transdisciplinaire benaderingen 
(bv. biomathematica, bio-informatica, 
nucleaire geneeskunde); effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
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benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

Or. fr

Amendement 630
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties op andere 
personen, gen- en celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven op dieren, zoals de 
ontwikkeling van meer voorspellende, 
voor de mens relevante methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
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van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

Or. en

Amendement 631
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op alle soorten 
stamcellen gebaseerde benaderingen; de 
ontwikkeling van betere medische 
apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
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beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

Or. en

Amendement 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
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comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere en beter aangepaste, 
doeltreffendere en duurzamere 
behandelingen van ziekten en handicaps in 
de hand worden gewerkt.

Or. en

Amendement 633
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 

Er moet steun worden verleend voor: de 
verbetering van horizontale 
ondersteunende technologieën met 
betrekking tot geneesmiddelen, vaccins en 
andere therapeutische benaderingen, met 
inbegrip van transplantaties, gen- en 
celtherapie; effectievere 
ontwikkelingsprocessen voor 
geneesmiddelen en vaccins (met inbegrip 
van alternatieve methoden ter vervanging 
van klassieke veiligheids- en 
effectiviteitsproeven, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe methoden); de 
ontwikkeling van benaderingen op het 
gebied van de regeneratieve geneeskunde, 
met inbegrip van op stamcellen gebaseerde 
benaderingen; de ontwikkeling van betere 
medische apparaten en systemen en andere 
hulpmiddelen; handhaving en verbetering 
van het vermogen om overdraagbare, 
zeldzame, belangrijke en chronische 
ziekten te bestrijden en medische ingrepen 
te verrichten die afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van doeltreffende 
antimicrobiële geneesmiddelen; en de 
ontwikkeling van omvattende 
benaderingen voor de behandeling van 
comorbiditeiten op alle leeftijden en het 
voorkomen van polifarmacie, waarbij 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de aanvullende en de 
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duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

alternatieve geneeskunde. Door deze 
verbeteringen zal de ontwikkeling van 
nieuwe, efficiëntere, doeltreffendere en 
duurzamere behandelingen van ziekten en 
handicaps in de hand worden gewerkt.

Or. en

Amendement 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek moet het mogelijk maken om 
geavanceerde therapieën en celtherapieën 
te verbeteren. Dit onderzoek moet 
toegespitst zijn op de behandeling van 
chronische ziekten.

Or. en

Amendement 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.9. Overdracht van kennis naar de 
klinische praktijk en schaalbare 
innovatieacties

1.9. Overdracht van kennis naar de 
klinische praktijk en schaalbare 
innovatieacties, met inbegrip van 
psychosociale aspecten

Or. en

Amendement 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische proeven zijn een middel om Klinische proeven zijn een middel om 
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biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen.

biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan zeldzame ziekten 
of andere bijkomende ziekten lijden en/of 
reeds in behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Er dient specifieke 
steun verleend te worden aan de 
preklinische en/of klinische ontwikkeling 
van stoffen die duidelijk het potentieel 
hebben om tegemoet te komen aan 
grotendeels onbeantwoorde medische 
behoeften, zoals bepaalde 
weesgeneesmiddelen. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen.

Or. en

Motivering

Deze activiteiten zijn noodzakelijk om de samenhang met en de deelname aan de doelstellingen 
van het internationaal consortium voor onderzoek naar zeldzame ziekten (IRDiRC) te 
garanderen.

Amendement 637
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
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gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen.

gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen. Ethische 
beginselen, en met name de Verklaring 
van Helsinki vereisen dat de gegevens van 
alle onderzoeken die zijn verricht op 
mensen openbaar worden gemaakt.

Or. fr

Amendement 638
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan zeldzame ziekten 
of andere bijkomende ziekten lijden en/of 
reeds in behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
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kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen.

kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen. Er dient 
specifieke steun verleend te worden aan 
de preklinische en/of klinische 
ontwikkeling van stoffen die duidelijk het 
potentieel hebben om tegemoet te komen 
aan grotendeels onbeantwoorde medische 
behoeften, zoals bepaalde 
weesgeneesmiddelen. 

Or. en

Amendement 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen.

Klinische proeven zijn een middel om 
biomedische kennis toe te passen op 
patiënten. Voor dergelijke proeven en voor 
de verbetering van de praktijk op het 
gebied van klinische proeven wordt steun 
verleend, bijvoorbeeld voor de 
ontwikkeling van betere methoden die het 
mogelijk maken proeven beter te richten op 
relevante populaties, met inbegrip van 
patiëntengroepen die aan reeds andere 
bijkomende ziekten lijden en/of reeds in 
behandeling zijn, de vergelijkende 
beoordeling van de effectiviteit van 
ingrepen en oplossingen, en de versterking 
van het gebruik van databanken en 
elektronische gezondheidsregisters als 
gegevensbronnen voor proeven en 
kennisoverdracht. Tevens wordt steun 
verleend voor de overdracht van andere 
soorten interventies, bijvoorbeeld op het 
gebied van zelfstandig wonen. Er zal 
prioriteit worden toegekend aan klinische 
tests op het gebied van zeldzame ziekten 
en aandoeningen bij kinderen, met 
inbegrip van prematuriteit.
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Or. de

Amendement 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.10. Beter gebruik van 
gezondheidsgegevens

1.10. Betere vergaring en gebruik van 
gezondheidsgegevens en 
gestandaardiseerde technieken voor 
gegevensanalyse

Or. en

Amendement 641
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De integratie van infrastructuur en 
informatiestructuren en -bronnen (met 
inbegrip van informatie verkregen uit 
cohortstudies, protocollen, 
gegevensverzamelingen, indicatoren, enz.) 
en de standaardisatie, interoperabiliteit,
opslag, uitwisseling van en toegang tot 
gegevens wordt gesteund, om een 
doeltreffend gebruik van die informatie te 
kunnen waarborgen. Hierbij dient ook 
aandacht te worden besteed aan 
gegevensverwerking, kennisbeheer, de 
ontwikkeling van modellen en visualisatie.

De integratie van infrastructuur en 
informatiestructuren en -bronnen (met 
inbegrip van informatie verkregen uit 
cohortstudies, protocollen, 
gegevensverzamelingen, indicatoren, enz.) 
en de standaardisatie, interoperabiliteit, 
opslag, uitwisseling van en toegang tot 
gegevens wordt gesteund, om een 
doeltreffend gebruik van die informatie te 
kunnen waarborgen. Hierbij dient ook 
aandacht te worden besteed aan 
gegevensverwerking, kennisbeheer, de 
ontwikkeling van modellen en visualisatie
en mechanismen om de duurzaamheid 
van zulke infrastructuur op de lange 
termijn te garanderen om een optimaal 
gebruik van de beschikbare middelen te 
verzekeren.

Or. en
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Amendement 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 1.11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit, 
telegeneeskunde en e-gezondheid, met 
inbegrip van privacyaspecten. Tevens is 
steun nodig voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

Or. sl

Amendement 643
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan steun voor de Er bestaat behoefte aan steun voor de 
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ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken en 
beoordelingen van de effecten op de 
persoonlijke levenssfeer voor snelle en 
betrouwbare beoordelingen en 
voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit, bescherming van 
de mensenrechten en kwaliteit van 
gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor verbeterde 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

Or. en

Amendement 644
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling van wetenschappelijke 
instrumenten, methoden en statistieken 
voor snelle en betrouwbare beoordelingen 
en voorspellingen met betrekking tot de 
veiligheid, effectiviteit en kwaliteit van 

Er bestaat behoefte aan steun voor de 
ontwikkeling, de integratie en het gebruik
van nieuwe, voor de mens relevantere 
wetenschappelijke instrumenten, methoden 
en statistieken voor snelle en betrouwbare 
beoordelingen en voorspellingen met 
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gezondheidstechnologie, met inbegrip van 
nieuwe geneesmiddelen, biologische 
middelen, geavanceerde therapieën en 
medische apparatuur. Dit is met name van 
belang voor nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer vaccins, cel-, 
weefsel- en gentherapieën, organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor verbeterde
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

betrekking tot de veiligheid, effectiviteit en 
kwaliteit van gezondheidstechnologie, met 
inbegrip van nieuwe geneesmiddelen, 
biologische middelen, geavanceerde 
therapieën en medische apparatuur. Dit is 
met name van belang voor nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van onder 
meer vaccins, cel-, weefsel- en 
gentherapieën, menselijke organen en 
transplantaties, specialist manufacturing, 
biobanken, nieuwe medische apparatuur, 
diagnose- en behandelingsprocedures, 
genetische tests, interoperabiliteit en e-
gezondheid, met inbegrip van 
privacyaspecten. Tevens is steun nodig 
voor moderne gevaar- en 
risicobeoordelingsmethoden, 
testbenaderingen en strategieën met 
betrekking tot milieu en gezondheid. 
Daarnaast bestaat er behoefte aan steun 
voor de ontwikkeling van relevante 
methoden ter ondersteuning van de 
beoordeling van ethische aspecten die bij 
de hierboven genoemde gebieden komen 
kijken.

Or. en

Motivering

Gezondheidstechnologieën moeten gebruikmaken van de vooruitgang die in de 21e eeuw geboekt 
is op het vlak van de menselijke biologie en de ontwikkeling van computermodellen om tegemoet 
te kunnen komen aan de menselijke behoeften op het vlak van gezondheidszorg en veiligheid.

Amendement 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.12 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.12. Actief ouder worden, zelfstandig en 
begeleid wonen

1.12. Gezond en actief ouder worden, 
zelfstandig en begeleid wonen

Or. en
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Amendement 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de burgers verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor de verbetering van en de 
zorg voor de eigen gezondheid kunnen in 
de gezondheidszorg besparingen worden 
gerealiseerd doordat de begeleiding van 
chronische ziekten extramuraal kan 
plaatsvinden, en kunnen betere 
gezondheidsresultaten worden bereikt. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar gedrags-
en sociale modellen, maatschappelijke 
attitudes en wensen ten aanzien van 
gepersonaliseerde 
gezondheidstechnologieën, mobiele en/of 
draagbare instrumenten, nieuwe 
diagnosemethoden en gepersonaliseerde 
diensten ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, welzijn, zelfzorg, betere 
interactie tussen de burger en professionele 
dienstverleners, gepersonaliseerde 
programma's voor patiënten- en 
gehandicaptenzorg en steun voor 
kennisinfrastructuur.

Door de burgers verantwoordelijkheid te 
laten nemen voor de verbetering van en de 
zorg voor de eigen gezondheid kunnen in 
de gezondheidszorg besparingen worden 
gerealiseerd doordat de begeleiding van 
chronische ziekten extramuraal kan 
plaatsvinden, en kunnen betere 
gezondheidsresultaten worden bereikt. 
Hiervoor is onderzoek nodig naar gedrags-
en sociale modellen, maatschappelijke 
attitudes en wensen ten aanzien van 
gepersonaliseerde 
gezondheidstechnologieën, mobiele en/of 
draagbare instrumenten, nieuwe 
diagnosemethoden en gepersonaliseerde 
diensten ter bevordering van een gezonde 
levensstijl, welzijn, zelfzorg, betere 
interactie tussen de burger en professionele 
dienstverleners, gepersonaliseerde 
programma's voor patiënten- en 
gehandicaptenzorg ter verbetering van de 
persoonlijke en sociale autonomie van de 
patiënt en steun voor kennisinfrastructuur.

Or. es

Amendement 647
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.13 bis. Verantwoordelijkheid voor de 
eigen gezondheid
Het toenemende zittende leven van de 
bevolking en de veranderende levensstijl 
(op school, op het werk en in het dagelijks 
leven) vereisen beraad en specifieke acties 
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op het gebied van lichamelijke 
inspanning, motoriek en beweging met 
betrekking tot de preventie en verzorging 
van aandoeningen, zowel op lichamelijk 
(afname van de functionele 
zelfstandigheid, obesitas, chronische 
lichamelijke aandoeningen) als op 
psychologisch (stress, depressieve 
symptomen) gebied.

Or. fr

Amendement 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand.

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand. Er zal ook steun worden verleend 
aan onderzoek en innovatie ter verbetering 
van de organisatie van de verlening van 
langetermijnszorg. Er is eveneens 
interdisciplinair onderzoek in de sociale 
wetenschappen nodig om de meest 
geschikte oplossingen te vinden om 
tegemoet te komen aan de dagelijkse 
behoeften van patiënten en hen 
zelfstandiger te maken, met name voor 
patiënten met een chronische aandoening, 
zoals patiënten die aan een zeldzame 
ziekte lijden.

Or. en
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Amendement 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand.

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand. Er zal ook steun worden verleend 
aan onderzoek en innovatie ter verbetering 
van de organisatie van de 
volksgezondheidsstelsels en de verlening 
van langetermijnszorg.

Or. es

Amendement 650
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
zorgverleners in de aanvullende en 
alternatieve gezondheidszorg, en de 
verleners van maatschappelijke zorg en 
mantelzorg. Er wordt steun verleend voor 
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betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand.

besluitvorming op basis van verspreide 
informatie en voor het verzamelen van 
gegevens met betrekking tot de brede 
toepassing en commerciële exploitatie van 
nieuwe oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand. Er zal ook steun worden verleend 
aan onderzoek en innovatie ter verbetering 
van de organisatie van de verlening van 
langetermijnszorg.

Or. en

Amendement 651
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand.

De ondersteuning van de extramurale 
verzorging van chronisch zieken is ook 
afhankelijk van betere samenwerking 
tussen de patiënten, de zorgverleners in de 
gezondheidszorg en de verleners van 
maatschappelijke zorg en mantelzorg. Er 
wordt steun verleend voor besluitvorming 
op basis van verspreide informatie en voor 
het verzamelen van gegevens met 
betrekking tot de brede toepassing en 
commerciële exploitatie van nieuwe 
oplossingen, met inbegrip van 
interoperabele diensten voor de verlening 
van gezondheids- en zorgdiensten op 
afstand. Er zal ook steun worden verleend 
aan onderzoek en innovatie ter verbetering 
van de organisatie van de verlening van 
langetermijnszorg.

Or. en

Amendement 652
Niki Tzavela
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet steun worden verleend voor 
ontwikkeling op het gebied van de 
evaluatie van gezondheidstechnologie en 
de gezondheidseconomie en voor het 
vergaren van gegevens en de verspreiding 
van beste praktijken en innovatieve 
technologieën en benaderingen in de 
gezondheidssector, met inbegrip van ICT-
en e-gezondheidstoepassingen. 
Vergelijkende analysen van de hervorming 
van de publieke gezondheidszorgstelsels in 
Europa en in derde landen en 
beoordelingen van de economische en 
sociale effecten van die stelsels op de 
middellange en lange termijn worden 
eveneens gesteund. Daarnaast wordt steun 
verleend voor analysen met betrekking tot 
de toekomstige personeelsbehoeften, zowel 
in kwantitatief opzicht als wat betreft de 
vereiste vaardigheden, in de context van 
nieuwe zorgpatronen. Ook wordt steun 
verleend voor onderzoek naar het ontstaan 
van ongelijkheden op gezondheidsgebied, 
naar de samenhang daarvan met andere 
economische en sociale vormen van 
ongelijkheid en naar de effectiviteit van 
beleidsmaatregelen ter vermindering van 
dergelijke ongelijkheid in Europa en 
daarbuiten. Tot slot moet steun worden 
verleend voor de evaluatie van 
voorzieningen voor patiëntveiligheid en 
kwaliteitsborgingsstelsels, met inbegrip 
van de rol van patiënten inzake veiligheid 
en de kwaliteit van de zorgverlening.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Motivering

Taalkundige correctie in de Engelse versie.

Amendement 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.15 bis. Levenswetenschappen ten 
dienste van de geneeskunde: 
Hierbij moet prioriteit worden toegekend 
aan onderzoeksinspanningen die een 
lidstaat niet alleen of niet zo efficiënt als 
de Unie kan verrichten en die binnen een 
redelijke termijn direct voordeel voor de 
patiënten opleveren.

Or. de

Amendement 654
Bernd Lange

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – alinea 1.15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.15 bis. De invloed van de kunstzinnige 
vorming op het welzijn, de gezondheid en 
sociaal gedrag
Een belangrijke uitdaging van deze tijd is 
om de burgers van de Unie, en in het 
bijzonder kinderen, door middel van 
artistieke activiteiten zoals muziek, 
beeldende kunst, literatuur enz. meer 
levensvreugde te geven en hun 
gezondheid, welzijn en sociaal gedrag op 
deze wijze te versterken.

Or. de

Motivering

De positieve invloed van de kunstzinnige vorming op het welzijn, de gezondheid en sociaal 
gedrag mag niet worden onderschat. De onderzoeksmogelijkheden op dit gebied zijn legio; deze 
moeten worden onderkend en benut.

Amendement 655
Adam Gierek
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis 
en technologieoverdracht tot aan 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis 
en technologieoverdracht tot aan 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren. Om het 
hoofd te kunnen bieden aan de 
uitdagingen op het gebied van 
gezondheidszorg, waar de verouderende 
Europese maatschappij zich voor 
geplaatst ziet, is er dringend behoefte aan 
correct gecoördineerde en strategische 
planning van het gezondheidsbeleid. Deze 
coördinatie kan problemen als gevolg van 
fragmentatie en gebrek aan cohesie van 
het beleid van de lidstaten oplossen en 
ervoor zorgen dat de gehele gemeenschap 
die biomedisch onderzoek doet en bij 
behandeling de onderzoeksresultaten 
benut, beter gebruik maakt van het 
wetenschappelijke, persoonsgebonden en 
infrastructurele potentieel. Succes in 
innovatief gezondheidsonderzoek vereist 
dat alle medische instellingen zich er voor 
de lange termijn toe verbinden om zowel 
het onderzoek als de opleiding van 
creatieve groepen jonge wetenschappers 
voortdurend te verbeteren in het kader 
van de Marie Sklodowska-Curie-acties. 
Deze op ontwikkeling gerichte strategie 
moet onderzoeksprocessen die bijdragen 
tot een gezonder en productiever Europa 
ondersteunen door de Europese 
gemeenschap te engageren in het 
biomedische onderzoek en door de nieuwe 
kansen en uitdagingen die de innovatieve 
resultaten van het biomedisch onderzoek 
bieden, te benutten. Strategische actie in 
het kader van 'Horizon 2020' kan vanaf 
het begin zorgen voor deskundige inbreng 
in het toekomstige gezondheidsbeleid, de 
invoering van innovatie versnellen en het 
concurrentievermogen van de toegepaste 
behandelingsprocedures bevorderen; ze 
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kan ook meer onderzoekers, met name 
specialisten uit verschillende medische 
terreinen, over de grenzen heen 
aanmoedigen tot participatie en zo zorgen 
voor op wetenschap gebaseerde, reële 
besparingen voor de nationale 
zorgstelsels. De aanpassing van de 
opleiding van geneesheren-specialisten, 
die het bestaande monopolie van 
medische beroepsverenigingen in de 
lidstaten moet beperken, moet worden 
gebaseerd op een uniform Europees 
systeem en moet zo functioneren dat 
opleiding en onderzoek op het gebied van 
gezondheidszorg in Europa wordt 
gesteund op procedures van het hoogste 
niveau in medische 
onderzoeksinstellingen die beantwoorden 
aan uniforme opleidingscriteria. De 
Europese adviesraad op hoog niveau voor 
gezondheidsonderzoek dient 
wetenschappelijk gezondheidsonderzoek 
binnen het gehele 'Horizon 2020'-
programma strategisch te coördineren en 
horizontaal medisch onderzoek dat 
tegelijkertijd in verschillende 
onderzoeksinstellingen van de lidstaten 
wordt gevoerd en geïmplementeerd, te 
bevorderen. Deze strategische coördinatie 
heeft tot doel bij te dragen aan het
definiëren van het nodige biomedisch 
onderzoek en de toekomstige 
programma's toe te wijzen aan lokale 
kenniscentra onder de beste 
wetenschappelijke leiding, en dit zou 
vanaf het begin moeten zorgen voor een 
betere wetenschappelijke inbreng van 
specialisten uit verschillende medische 
terreinen in een concurrentieel beleid en 
kosteneffectiviteit moeten garanderen 
voor nationale zorgstelsels. Strategische 
wetenschappelijke coördinatie is er tevens 
op gericht om andere terreinen van 
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek te engageren in innovatieve 
oplossingen die modern biomedisch 
onderzoek biedt. Door binnen 'Horizon 
2020' voor interne strategische 
coördinatie tussen 
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gezondheidsonderzoeksterreinen te 
zorgen, gebaseerd op wetenschappelijk 
advies van het hoogste niveau, zal de 
Europese adviesraad ook zorgen voor de 
instrumenten die nodig zijn om het 
synergie- en schaaleffect in de 
gezondheidszorg intensief te bevorderen. 
Gestreefd zal worden naar vrijwillige 
convergentie tussen de nationale 
agentschappen die het gezondheidsbeleid 
financieren, en de Commissie, waar nodig 
op het gebied van specifieke medische 
doelstellingen, en ook naar specifieke 
strategische partnerschappen op EU-
niveau tussen de bedrijfstak, nationale 
agentschappen en de Commissie, en naar 
strategische convergentie op 
programmaniveau met betrokkenheid van 
regelgevende instanties en nationale 
zorginstanties. Zo'n programmaopzet voor 
onderzoek op alle niveaus moet een 
bredere toegang bieden tot 
gespecialiseerde medische behandeling 
als gevolg van de uitwerking van 
goedkopere methodes.

Or. pl

Motivering

Bijkomende synergie in de gezondheidszorg is afhankelijk van een deskundige coördinatie van 
het beleid van de lidstaten en convergentie op het gebied van een aangepaste opleiding van 
specialisten in verschillende medische beroepen en wetenschappers in de medische wetenschap.

Amendement 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis 
en technologieoverdracht tot aan 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis 
en technologieoverdracht tot aan 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren. Bij de 
steunverlening dient ook rekening 
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gehouden te worden met de aanzienlijke 
voordelen op de lange termijn van de 
ontwikkeling van producten voor 
patiënten in laag-inkomenslanden, en de 
financiering van die steunverlening dient 
dienovereenkomstig aangepast te worden. 
Productontwikkeling op basis van 
innovatie kan tot concrete 
verwezenlijkingen leiden, met tastbare 
resultaten voor de maatschappij en een 
daling van de armoede tot gevolg, doordat 
er meer geïnvesteerd wordt in 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten.

Or. en

Amendement 657
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis
en technologieoverdracht tot aan 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van 
capaciteitsopbouw, kennis- (ook op het 
gebied van gezondheidsbeleid) en 
technologieoverdracht, de uitvoering en de 
evaluatie van en het toezicht op 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

Or. fr

Motivering

Op het gebied van gezondheid mogen demonstratieprojecten uitsluitend worden uitgevoerd tegen 
een welomschreven politieke, regelgevings- en ethische achtergrond waarin in Europa en elders 
moet worden voorzien.

Amendement 658
Henri Weber
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis 
en technologieoverdracht tot aan 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van 
capaciteitsopbouw, kennis- (ook op het 
gebied van gezondheidsbeleid) en 
technologieoverdracht, de uitvoering en de 
evaluatie van en het toezicht op 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

Or. fr

Amendement 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 1 – punt 1.16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van kennis 
en technologieoverdracht tot aan
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

De steunverlening heeft betrekking op het 
complete activiteitenspectrum van 
capaciteitsopbouw, kennis- (ook op het 
gebied van gezondheidsbeleid) en 
technologieoverdracht, de uitvoering en de 
evaluatie van en het toezicht op 
grootschalige demonstratieacties die in 
schaalbare oplossingen voor Europa en de 
rest van de wereld resulteren.

Or. fr

Motivering

Op het gebied van gezondheid mogen demonstratieprojecten uitsluitend worden uitgevoerd tegen 
een welomschreven politieke, regelgevings- en ethische achtergrond waarin in Europa en elders 
moet worden voorzien.

Amendement 660
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 661
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Volgens de Europese strategie "Innovatie met het oog op duurzame groei: een bio-economie 
voor Europa" behelst de bio-economie de productie van hernieuwbare biologische hulpbronnen 
en de omzetting daarvan in levensmiddelen, voeder, biogebaseerde producten en bio-energie. De 
bio-economie omvat vier belangrijke sectoren die ondersteund moeten worden door de grote 
uitdaging van de "bio-economie": landbouw en bosbouw; visserij en aquacultuur; 
biogebaseerde bedrijven en voedsel.

Amendement 662
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bio-economie: voedselzekerheid, 
duurzame landbouw en bosbouw, marien 
en maritiem onderzoek en biogebaseerde 
bedrijven
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Volgens de Europese strategie "Innovatie met het oog op duurzame groei: een bio-economie 
voor Europa", omvat de bio-economie vier belangrijke sectoren die door de uitdaging "bio-
economie" moeten worden ondersteund: land- en bosbouw; visserij en aquacultuur; 
biogebaseerde bedrijven en voedsel. Daarom moet de titel in overeenstemming worden gebracht 
met de definitie van de Europese Commissie.

Amendement 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voedselveiligheid, gezond voedsel en
voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
marien en bergonderzoek en de bio-
economie

Or. sl

Amendement 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas



AM\907980NL.doc 57/130 PE492.814v01-00

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1. Duurzame land- en bosbouw 2.1. Duurzame landbouw, met inbegrip 
van veeteelt, en bosbouw

Or. en

Amendement 666
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor op de 
lange termijn productievere, 
hulpbronnenefficiëntere en veerkrachtigere 
land- en bosbouwsystemen te zorgen die 
voldoende voedsel, voeders, biomassa en 
andere grondstoffen genereren en 
ecosysteemdiensten leveren en in stand 
houden en tegelijkertijd 
ecosysteemdiensten leveren en de 
ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen.. Het doel 
bestaat erin voedselproductiesystemen tot 
stand te brengen die de natuurlijke 
hulpbronnen waarvan zij afhankelijk zijn 
niet degraderen, maar die de 
hulpbronnenreserves eerder bevorderen, 
versterken en voeden, wat een duurzame 
manier om welvaart te genereren 
bevordert. Onderzoek en innovatie bieden 
mogelijkheden om de agronomische en 
milieudoelstellingen tot een integraal 
onderdeel van duurzame productie te 
maken en zo de productiviteit op de lange 
termijn en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen; de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
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tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken en de impact van die systemen 
op de biodiversiteit te beperken.

Or. en

Amendement 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzamere
productie te maken, om bijvoorbeeld het 
genetisch potentieel van gewassen te 
verbeteren, ten einde ze beter aan te 
passen aan biotische en abiotische 
spanningen; de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, te zorgen voor een efficiënter 
gebruik van nutriënten en water, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken.

Or. en

Amendement 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame, 
betaalbare en voedzame productie te 
maken en zo de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, het uitspoelen van nutriënten uit 
de bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken 
om een beter inzicht te verwerven in 
oplossingen voor de manieren waarop we 
de voedselproductie genereren, verdelen, 
op de markt brengen, consumeren en 
regelen en om op dat vlak betere 
oplossingen te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
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innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. 
Onderzoek en innovatie bieden 
mogelijkheden om de agronomische en 
milieudoelstellingen tot een integraal 
onderdeel van duurzame productie te 
maken en zo de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, het uitspoelen van nutriënten uit 
de bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken.

innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere, 
hulpbronnenbeschermende en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de natuurlijke reserves en de 
biodiversiteit in stand houden en goede 
landelijke inkomstenbronnen 
ondersteunen. Onderzoek en innovatie 
bieden mogelijkheden om de agronomische 
en milieudoelstellingen tot een integraal 
onderdeel van duurzame productie te 
maken en zo de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, het uitspoelen van nutriënten uit 
de bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en landbouwsystemen en 
landschappen te versterken, nutriënten en 
organisch materiaal te recycleren en 
water- en grondreserves in stand te 
houden en zo het aanpassingsvermogen 
van landbouwers ten opzichte van de 
klimaatverandering en onzekerheden te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 670
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere, 
hulpbronnenbeschermende en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
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en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. 
Onderzoek en innovatie bieden 
mogelijkheden om de agronomische en 
milieudoelstellingen tot een integraal 
onderdeel van duurzame productie te 
maken en zo de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, het uitspoelen van nutriënten uit 
de bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in
primaire productiesystemen te versterken.

biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de natuurlijke reserves in stand 
houden en goede landelijke 
inkomstenbronnen ondersteunen. 
Onderzoek en innovatie bieden 
mogelijkheden om de agronomische en 
milieudoelstellingen tot een integraal 
onderdeel van duurzame productie en 
voedselsystemen te maken en zo de 
productiviteit en de hulpbronnenefficiëntie 
in de landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten en andere 
materialen naar Europa te verminderen; en 
de biodiversiteit in landbouwsystemen en 
landschappen te versterken, nutriënten en 
organisch materiaal te recycleren en 
water- en grondreserves in stand te 
houden en zo het aanpassingsvermogen 
van landbouwers ten opzichte van de 
klimaatverandering en onzekerheden te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
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en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzamere
productie te maken, om bijvoorbeeld het 
genetisch potentieel van gewassen te 
verbeteren, teneinde ze beter aan te 
passen aan biotisch en abiotische 
spanningen; de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, te zorgen voor een efficiënter 
gebruik van nutriënten en water, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken.

Or. en

Motivering

"en zo" wordt vervangen door "om bijvoorbeeld", om de formulering minder beperkend,

Amendement 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd de ontwikkeling van goede 
landelijke inkomstenbronnen waarborgen,
waarbij de gezondheid van de consument 
wordt beschermd en het effect op het 
milieu afneemt. Onderzoek en innovatie 
bieden mogelijkheden om de agronomische 
en milieudoelstellingen tot een integraal 
onderdeel van duurzame productie te 
maken en zo de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
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de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

dringen, het uitspoelen van nutriënten uit 
de bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken.

Or. es

Amendement 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen, de 
broeikasgasemissies terug te dringen, het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan, de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

De juiste kennis, instrumenten, diensten en
innovaties zijn noodzakelijk om voor 
productievere, hulpbronnenefficiëntere, 
hulpbronnenbeschermende en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de natuurlijke reserves en de 
biodiversiteit in stand houden en de 
ontwikkeling goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie bieden mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie en voedselsystemen te maken en 
zo de productiviteit en de 
hulpbronnenefficiëntie in de landbouw te 
verhogen, de broeikasgasemissies terug te 
dringen, het uitspoelen van nutriënten uit 
de bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, de 
afhankelijkheid van de invoer van 
plantaardige eiwitten naar Europa te 
verminderen en de biodiversiteit in 
primaire productiesystemen te versterken.

Or. en
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Amendement 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.1. Efficiënter produceren en 
klimaatverandering het hoofd bieden, met 
behoud van duurzaamheid en veerkracht

2.1.1. Efficiënter produceren, met behoud 
van voedselkwaliteit en voedselveiligheid,
duurzaamheid en veerkracht en het hoofd 
bieden aan de klimaatverandering

Or. en

Amendement 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-
Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.1. Efficiënter produceren en 
klimaatverandering het hoofd bieden, met 
behoud van duurzaamheid en veerkracht

2.1.1. Efficiënter produceren, een betere 
voedselkwaliteit en -veiligheid verzekeren
en klimaatverandering het hoofd bieden, 
met behoud van duurzaamheid en 
veerkracht

Or. en

Motivering

Voedselkwaliteit en -veiligheid, zoals plantgezondheid, smaak- en voedingswaardekenmerken 
(vitamines, micronutriënten).

Amendement 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in deze actielijn zijn gericht 
op de verhoging van de productie en van 

De activiteiten in deze actielijn zijn gericht 
op de verhoging van de productie en van 
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het aanpassingsvermogen van planten, 
dieren en productiesystemen, teneinde de 
in hoog tempo veranderende milieu- en 
klimaatomstandigheden en de toenemende 
schaarste van natuurlijke hulpbronnen het 
hoofd te kunnen bieden. De hieruit 
resulterende innovaties zullen ertoe 
bijdragen om in de hele voedsel- en 
voederketen de overstap te maken naar een 
energiezuinige, koolstofarme en weinig 
afval veroorzakende economie. Hierdoor 
wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan 
de voedselzekerheid, maar worden ook 
nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het 
gebruik van biomassa en nevenproducten 
uit de land- en bosbouw voor tal van non 
food-toepassingen.

het aanpassingsvermogen van planten, 
dieren en productiesystemen, teneinde de 
in hoog tempo veranderende milieu- en 
klimaatomstandigheden en de toenemende 
schaarste van natuurlijke hulpbronnen het 
hoofd te kunnen bieden. De hieruit 
resulterende innovaties zullen ertoe 
bijdragen om in de hele voedsel- en 
voederketen de overstap te maken naar een 
energiezuinige, koolstofarme en weinig 
afval veroorzakende economie. Hierdoor 
wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan 
de voedselzekerheid en aan de gezondheid 
van de consument, maar worden ook 
nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het 
gebruik van biomassa en nevenproducten 
uit de land- en bosbouw voor tal van non 
food-toepassingen.

Or. es

Amendement 677
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in deze actielijn zijn gericht 
op de verhoging van de productie en van 
het aanpassingsvermogen van planten, 
dieren en productiesystemen, teneinde de 
in hoog tempo veranderende milieu- en 
klimaatomstandigheden en de toenemende 
schaarste van natuurlijke hulpbronnen het 
hoofd te kunnen bieden. De hieruit 
resulterende innovaties zullen ertoe 
bijdragen om in de hele voedsel- en 
voederketen de overstap te maken naar een 
energiezuinige, koolstofarme en weinig 
afval veroorzakende economie. Hierdoor 
wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan 
de voedselzekerheid, maar worden ook 
nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het 
gebruik van biomassa en nevenproducten 
uit de land- en bosbouw voor tal van non 

De activiteiten in deze actielijn zijn gericht 
op de verhoging van de productie op de 
lange termijn en van het 
aanpassingsvermogen van planten, dieren 
en productiesystemen, teneinde de in hoog 
tempo veranderende milieu- en 
klimaatomstandigheden en de toenemende 
schaarste van natuurlijke hulpbronnen het 
hoofd te kunnen bieden. De hieruit 
resulterende innovaties zullen ertoe 
bijdragen om in de hele voedsel- en 
voederketen de overstap te maken naar een 
energiezuinige, koolstofarme en weinig 
afval veroorzakende economie met weinig 
externe input. Hierdoor wordt niet alleen 
een bijdrage geleverd aan de 
voedselzekerheid, maar worden ook 
nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het 
gebruik van biomassa en nevenproducten 
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food-toepassingen. uit de land- en bosbouw voor tal van non 
food-toepassingen.

Or. en

Amendement 678
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in 
de biologische als de conventionele 
landbouw kunnen worden toegepast. Voor 
de genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 

Er wordt gestreefd naar multi- en 
transdisciplinaire benaderingen die putten 
uit de deskundigheid en ervaring van 
actoren uit de volledige toeleveringsketen 
ter verbetering van de prestaties van 
planten, dieren en micro-organismen onder 
waarborging van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen (water, nutriënten, energie) en 
de ecologische integriteit en vitaliteit van 
plattelandsgebieden. De nadruk zal hierbij 
worden gelegd op geïntegreerde en 
gediversifieerde productiesystemen en 
agro-ecologisch-economische praktijken. 
Voor de genetische verbetering van plant-
en diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van duurzame conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
behoud van genetische hulpmiddelen, een 
aanpassing aan de hulpbronnenschaarste, 
een beperkt gebruik van pesticiden en een 
verbetering van de plaatselijke 
milieuomstandigheden vereist. Bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan 
bodembeheer op het landbouwbedrijf ter 
verhoging van de vruchtbaarheid van de 
bodem als basis voor een hoge 
gewasproductiviteit. De gezondheid van 
dieren en planten zal worden bevorderd en 
de ontwikkeling van biologische 
bestrijdingsmaatregelen zal worden 
gestimuleerd. Naast een geïntegreerde 
benadering tot antimicrobiële resistentie
als gevolg van een bijzonder intensief 
systeem voor de productie van dieren, zal 
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praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

worden gewerkt aan strategieën ter 
bestrijding van dierziekten, met inbegrip 
van zoönosen Met studies betreffende de 
effecten van praktijken op het gebied van 
dierenwelzijn wordt ingegaan op zorgen 
die in de samenleving bestaan. De 
activiteiten op de hierboven genoemde 
gebieden worden geschraagd door meer 
fundamenteel onderzoek om relevante 
biologische vraagstukken te beantwoorden 
en de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging 
van het beleid van de Unie te 
ondersteunen. Een productiesysteem dat 
de natuurlijke reserves waarop het 
gebaseerd is, degradeert, kan nooit 
duurzaam of productief zijn op de lange 
termijn en is daarom niet 
concurrentiekrachtig.

Or. en

Amendement 679
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 

Er wordt gestreefd naar multi- en 
transdisciplinaire benaderingen die putten 
uit de deskundigheid en ervaring van 
actoren uit de volledige toeleveringsketen 
ter verbetering van de prestaties van 
planten, dieren en micro-organismen onder 
waarborging van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen (water, nutriënten, energie) en 
de ecologische integriteit en vitaliteit van 
plattelandsgebieden. De nadruk zal hierbij 
worden gelegd op geïntegreerde en 
gediversifieerde productiesystemen en 
agronomische praktijken, met inbegrip van 
het gebruik van precisietechnologieën, 
agro-ecologische en biologische 
landbouwmethoden en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
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gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen, een 
aanpassing aan de hulpbronnenschaarste, 
een beperkt gebruik van pesticiden en een 
verbetering van de plaatselijke 
milieuomstandigheden vereist. Bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan 
bodembeheer op het landbouwbedrijf ter 
verhoging van de vruchtbaarheid van de 
bodem als basis voor een hoge 
gewasproductiviteit. De gezondheid van 
dieren en planten zal worden bevorderd en 
de ontwikkeling van geïntegreerde 
maatregelen ter bestrijding van ziekten en 
plagen zal worden gestimuleerd. Naast 
onderzoek naar antimicrobiële resistentie 
zal worden gewerkt aan strategieën ter 
bestrijding van dierziekten, met inbegrip 
van zoönosen. Met studies betreffende de 
effecten van praktijken op het gebied van 
dierenwelzijn wordt ingegaan op zorgen 
die in de samenleving bestaan. De 
activiteiten op de hierboven genoemde 
gebieden worden geschraagd door meer 
fundamenteel onderzoek om relevante 
biologische vraagstukken te beantwoorden 
en de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging 
van het beleid van de Unie te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
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integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en innovatieve 
agronomische praktijken, met inbegrip van 
het gebruik van precisietechnologieën en 
ecologische intensiveringsbenaderingen die 
in alle soorten landbouw kunnen worden 
toegepast. Voor de genetische verbetering 
van plant- en diersoorten met het oog op 
een betere aanpassing en hogere productie 
is een gebruik van alle beschikbare 
teelttechnologieën, een beter gebruik van 
genetische hulpmiddelen en de 
bevordering van de productie van nieuwe 
en gediversifieerde producten (voedsel, 
voeders, materialen, energie) vereist om 
aan de toenemende behoefte aan 
koolstofarme productiesystemen met een 
korte toeleveringsketen te kunnen 
voldoen. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden dat 
bovendien de leidersrol van Europa in het 
kader van internationale initiatieven 
versterkt.

Or. en

Amendement 681
Kent Johansson, Fiona Hall
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen die putten uit de 
deskundigheid en ervaring van actoren uit 
de volledige toeleveringsketen ter 
verbetering van de prestaties van planten, 
dieren en micro-organismen onder 
waarborging van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen (water, nutriënten, energie) en 
de ecologische integriteit en vitaliteit van 
plattelandsgebieden. De nadruk zal hierbij 
worden gelegd op geïntegreerde en 
gediversifieerde productiesystemen en 
agronomische praktijken, met inbegrip van 
het gebruik van precisietechnologieën, 
agro-ecologische en biologische 
landbouwmethoden en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen, een 
aanpassing aan de hulpbronnenschaarste, 
een beperkt gebruik van pesticiden en een 
verbetering van de plaatselijke 
milieuomstandigheden vereist. Bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan 
bodembeheer op het landbouwbedrijf ter 
verhoging van de vruchtbaarheid van de 
bodem als basis voor een hoge 
gewasproductiviteit. De gezondheid van 
dieren en planten zal worden bevorderd en 
de ontwikkeling van geïntegreerde 
maatregelen ter bestrijding van ziekten en 
plagen zal worden gestimuleerd. Naast 
onderzoek naar antimicrobiële resistentie 
zal worden gewerkt aan strategieën ter 
bestrijding van dierziekten, met inbegrip 
van zoönosen. Met studies betreffende de 
effecten van praktijken op het gebied van 
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het beleid van de Unie te ondersteunen. dierenwelzijn wordt ingegaan op zorgen 
die in de samenleving bestaan. De 
activiteiten op de hierboven genoemde 
gebieden worden geschraagd door meer 
fundamenteel onderzoek om relevante 
biologische vraagstukken te beantwoorden 
en de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging 
van het beleid van de Unie te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit en om 
het verlies aan grond, oppervlakte en 
grondwatervoorraden tot een minimum te 
beperken. De gezondheid van dieren en 
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van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

planten zal worden bevorderd en de 
ontwikkeling van geïntegreerde 
maatregelen ter bestrijding van ziekten en 
plagen zal worden gestimuleerd. Naast 
onderzoek naar antimicrobiële resistentie 
zal worden gewerkt aan strategieën ter 
bestrijding van dierziekten, met inbegrip 
van zoönosen. Met studies betreffende de 
effecten van praktijken op het gebied van 
dierenwelzijn wordt ingegaan op zorgen 
die in de samenleving bestaan. De 
activiteiten op de hierboven genoemde 
gebieden worden geschraagd door meer 
fundamenteel onderzoek om relevante 
biologische vraagstukken te beantwoorden 
en de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging 
van het beleid van de Unie te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 683
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 

Er wordt gestreefd naar multi- en 
transdisciplinaire benaderingen die putten 
uit de deskundigheid en ervaring van 
actoren uit de volledige toeleveringsketen 
ter verbetering van de prestaties van 
planten, dieren en micro-organismen onder 
waarborging van een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen (water, nutriënten, energie) en 
de ecologische integriteit en vitaliteit van 
plattelandsgebieden. De nadruk zal hierbij 
worden gelegd op geïntegreerde en 
gediversifieerde productiesystemen en 
agronomische praktijken, met inbegrip van 
het gebruik van precisietechnologieën, 
agro-ecologische en biologische 
landbouwmethodes en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
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gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

Or. en

Amendement 684
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie), de kwaliteit van de 
productie en de ecologische integriteit van 
plattelandsgebieden. De nadruk zal hierbij 
worden gelegd op geïntegreerde en 
gediversifieerde productiesystemen en 
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praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Voor de 
genetische verbetering van plant- en 
diersoorten met het oog op een betere 
aanpassing en hogere productie is een 
gebruik van passende conventionele en 
moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

agronomische praktijken, met inbegrip van 
het gebruik van precisietechnologieën en 
ecologische intensiveringsbenaderingen die 
zowel in de biologische als de 
conventionele landbouw kunnen worden 
toegepast. Voor de genetische verbetering 
van plant- en diersoorten met het oog op 
een betere aanpassing en hogere productie 
is een gebruik van passende conventionele 
en moderne teeltbenaderingen en een beter 
gebruik van genetische hulpmiddelen 
vereist. Bijzondere aandacht zal worden 
besteed aan bodembeheer op het 
landbouwbedrijf ter verhoging van de 
vruchtbaarheid van de bodem als basis 
voor een hoge gewasproductiviteit. De 
gezondheid van dieren en planten zal 
worden bevorderd en de ontwikkeling van 
geïntegreerde maatregelen ter bestrijding 
van ziekten en plagen zal worden 
gestimuleerd. Naast onderzoek naar 
antimicrobiële resistentie zal worden 
gewerkt aan strategieën ter bestrijding van 
dierziekten, met inbegrip van zoönosen. 
Met studies betreffende de effecten van 
praktijken op het gebied van dierenwelzijn 
wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

Or. fr

Amendement 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.2. Ecosysteemdiensten en openbare 
goederen

2.1.2. De multifunctionaliteit van de 
landbouw vergroten, inclusief
ecosysteemdiensten en openbare goederen
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Or. en

Amendement 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1.2. Ecosysteemdiensten en openbare 
goederen

2.1.2. De multifunctionaliteit van de 
landbouw vergroten, inclusief diensten en 
openbare goederen

Or. en

Motivering

Multifunctionaliteit als een alomvattende benadering voor het combineren van het gebruik van 
landbouw en milieudiensten met het oog op consistentie met het GLB-beleid en 
onderzoekprogramma's.

Amendement 687
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en essentiële ecosysteemdiensten 
die momenteel niet beloond worden door 
de markt, zoals functionele en in situ-
biodiversiteit, bestuiving, waterregulering 
en beschikbaarheid van waterkwaliteit, 
land- en bosbouwlandschap, 
bodemfunctionaliteit, erosievermindering 
en koolstofvastlegging, klimaatstabiliteit,
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, luchtkwaliteit en 
veerkracht ten opzichte van 
overstromingen, droogtes en brand. 
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beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

Systemen om welvaart te genereren 
kunnen nooit concurrentiekrachtig zijn 
als zij de natuurlijke reserves degraderen. 
Het is daarom noodzakelijk om werkelijk 
duurzame systemen te ontwikkelen om 
natuurlijke processen te benutten. Het 
verlenen van deze openbare diensten en 
goederen wordt ondersteund door 
onderzoeksactiviteiten, door de 
ontwikkeling van managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
en ontwikkeling van de diverse land- en 
bosbouwsystemen en landschapspatronen 
die geschikt zijn voor de verwezenlijking 
van deze doelstellingen. Veranderingen in 
het actieve beheer van landbouwsystemen 
– met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

Or. en

Amendement 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
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openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Bovendien wordt aandacht 
besteed aan de vergelijkende analyse van 
land- en bosbouwsystemen en hun 
duurzaamheidsprestaties. Veranderingen 
in het actieve beheer van 
landbouwsystemen – met inbegrip van het 
gebruik van technologieën en wijziging 
van praktijken – zullen voor een sterkere 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen zorgen en het 
aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

Or. en

Motivering

Sociaaleconomisch onderzoek op het gebied van landbouw- en bosbouwsystemen moet 
integrerend deel uitmaken van het onderzoek van de multifunctionele aspecten van de landbouw 
en moet worden uitgevoerd om verschuivingen in het actieve beheer van landbouwsystemen te
ondersteunen.

Amendement 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
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situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Bovendien wordt aandacht 
besteed aan de vergelijkende analyse van 
land- en bosbouwsystemen en hun 
duurzaamheidsprestaties. Veranderingen 
in het actieve beheer van 
landbouwsystemen – met inbegrip van het 
gebruik van technologieën en wijziging 
van praktijken – zullen voor een sterkere 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen zorgen en het 
aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen. Zo 
kan biotechnologie bijvoorbeeld de 
efficiëntie van het gebruik van bestaande 
Europese landbouw- en 
bosbouwhulpbronnen verbeteren door de 
kennis van biologische systemen te 
vergroten en een breed scala aan 
instrumenten aan te bieden om de 
duurzaamheid en de productiviteit van de 
landbouw en de bosbouw naar een hoger 
plan te tillen. Ze zorgt ook voor een betere 
bevoorrading met levensmiddelen en 
diervoeders, hetgeen cruciaal is gezien de 
schommelingen op de wereldmarkten in 
het verleden en de te verwachten 
vergelijkbare problemen in de toekomst. 
Het combineren van de voordelen van de 
verschillende landbouwtechnologieën kan 
resulteren in daadwerkelijke voordelen 
voor de menselijke gezondheid en het 
milieu.
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Or. en

Amendement 690
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
die ook zonder winstoogmerk zijn en 
openbare goederen leveren die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.
Bijzondere aandacht zal ook worden 
besteed aan lokale, niet-commerciële 
voedselproductiesystemen, zoals 
stadstuinen.

Or. fr
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Amendement 691
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, wateropslag 
en -regulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen. Dit 
vraagt tevens om een integraal 
waterbeheer en alternatieve bronnen (bv. 
gezuiverd afvalwater) voor irrigatie 
(landbouw, landschaps- en bosbouw), 
herstel/verbetering van het milieu, 
bosbrandbestrijding, recreatieve 
activiteiten en openbare watervoorziening.
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Or. en

Amendement 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, 
erosievermindering en koolstofvastlegging 
en vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Het verlenen van deze 
openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen, met 
inbegrip van het gebruik van technologieën 
en wijziging van praktijken, zullen voor 
een sterkere vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen zorgen en het 
aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

De land- en bosbouw zijn unieke systemen 
die commerciële producten leveren, maar 
ook openbare goederen die ten goede 
komen aan de samenleving (en onder meer 
een culturele en recreatieve waarde 
hebben) en belangrijke 
ecosysteemdiensten, zoals functionele en in 
situ-biodiversiteit, bestuiving, 
waterregulering, landschap, erosie, droogte
en koolstofvastlegging en vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen. Het 
verlenen van deze openbare diensten en 
goederen wordt ondersteund door 
onderzoeksactiviteiten, door de 
ontwikkeling van managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen, met 
inbegrip van het gebruik van technologieën 
en wijziging van praktijken, zullen voor 
een sterkere vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen zorgen en het 
aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen.

Or. es

Amendement 693
Giles Chichester, Vicky Ford
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Plattelandsgebieden worden geholpen 
ontwikkelingsmogelijkheden te benutten 
door een versterking van hun primaire 
productiecapaciteiten en hun capaciteiten 
voor het leveren van ecosysteemdiensten 
en door de bevordering van de productie 
van nieuwe en gediversifieerde producten 
(voedsel, voeders, materialen, energie) om 
aan de toenemende behoefte aan 
koolstofarme productiesystemen met een 
korte toeleveringsketen te kunnen 
voorzien. Naast de ontwikkeling van 
nieuwe concepten en institutionele 
innovaties is sociaaleconomisch onderzoek 
nodig om de cohesie van de 
plattelandsgebieden te waarborgen en de 
economische en sociale marginalisering 
van die gebieden te voorkomen, de 
diversificatie van economische activiteiten 
(ook in de dienstensector) te bevorderen, 
voor voldoende betrekkingen tussen 
landelijke en stedelijke gebieden te zorgen 
en de uitwisseling van kennis, 
demonstratie, innovatie en verspreiding te 
vergemakkelijken en een 
gemeenschappelijk beheer van 
hulpbronnen te stimuleren. Bovendien 
moet worden gekeken naar manieren 
waarop openbare goederen op het 
platteland kunnen worden omgezet in 
lokale/regionale sociaaleconomische 
voordelen. De op regionaal en lokaal 
niveau vastgestelde innovatiebehoeften 
zullen worden aangevuld met 
sectoroverschrijdende 
onderzoeksactiviteiten op interregionaal en 
Europees niveau. Door te voorzien in de 
nodige analytische instrumenten, 
indicatoren, modellen en toekomstgerichte 
activiteiten ondersteunen de 
onderzoeksprojecten beleidsmakers en 
andere actoren bij de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van relevante 
strategieën, beleidsmaatregelen en 
wetgevingshandelingen, niet alleen met 

Naast de ontwikkeling van nieuwe 
concepten en institutionele innovaties is 
sociaaleconomisch onderzoek nodig om de 
cohesie van de plattelandsgebieden te 
waarborgen en de economische en sociale 
marginalisering van die gebieden te 
voorkomen, de diversificatie van 
economische activiteiten (ook in de 
dienstensector) te bevorderen, voor 
voldoende betrekkingen tussen landelijke 
en stedelijke gebieden te zorgen en de 
uitwisseling van kennis, demonstratie, 
innovatie en verspreiding te 
vergemakkelijken en een 
gemeenschappelijk beheer van 
hulpbronnen te stimuleren. Bovendien 
moet worden gekeken naar manieren 
waarop openbare goederen op het 
platteland kunnen worden omgezet in 
lokale/regionale en Europese 
sociaaleconomische voordelen. Dat kan 
bijvoorbeeld door lokale activiteiten aan te 
vullen met sectoroverschrijdende 
onderzoeksactiviteiten op interregionaal en 
Europees niveau Door te voorzien in de 
nodige analytische instrumenten, 
indicatoren, modellen en toekomstgerichte 
activiteiten ondersteunen de 
onderzoeksprojecten beleidsmakers en 
andere actoren bij de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van relevante 
strategieën, beleidsmaatregelen en 
wetgevingshandelingen, niet alleen met 
betrekking tot plattelandsgebieden, maar 
met betrekking tot de hele bio-economie. 
Het zal absoluut noodzakelijk zijn om 
geschikte, effectieve regulering uit te 
werken en de beoordeling van de effecten 
van regulering en de nalevingskosten in 
de agro-industrie en de 
landbouwgemeenschap te verbeteren. 
Daarnaast zijn instrumenten en gegevens 
nodig voor een behoorlijke beoordeling 
van potentiële verrekeningsmogelijkheden 
tussen verschillende vormen van 
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betrekking tot plattelandsgebieden, maar 
met betrekking tot de hele bio-economie. 
Daarnaast zijn instrumenten en gegevens 
nodig voor een behoorlijke beoordeling 
van potentiële verrekeningsmogelijkheden 
tussen verschillende vormen van 
hulpbronnengebruik (land, water en andere 
inputs) en bio-economische producten.
Bovendien wordt aandacht besteed aan de 
vergelijkende analyse van land- en 
bosbouwsystemen en hun 
duurzaamheidsprestaties.

hulpbronnengebruik (land, water en andere 
inputs) en bio-economische producten.

Or. en

Amendement 694
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.1 – punt 2.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Plattelandsgebieden worden geholpen 
ontwikkelingsmogelijkheden te benutten 
door een versterking van hun primaire 
productiecapaciteiten en hun capaciteiten 
voor het leveren van ecosysteemdiensten 
en door de bevordering van de productie 
van nieuwe en gediversifieerde producten 
(voedsel, voeders, materialen, energie) om 
aan de toenemende behoefte aan 
koolstofarme productiesystemen met een 
korte toeleveringsketen te kunnen 
voorzien. Naast de ontwikkeling van 
nieuwe concepten en institutionele 
innovaties is sociaaleconomisch onderzoek 
nodig om de cohesie van de 
plattelandsgebieden te waarborgen en de 
economische en sociale marginalisering 
van die gebieden te voorkomen, de 
diversificatie van economische activiteiten 
(ook in de dienstensector) te bevorderen, 
voor voldoende betrekkingen tussen 
landelijke en stedelijke gebieden te zorgen 
en de uitwisseling van kennis, 
demonstratie, innovatie en verspreiding te 
vergemakkelijken en een 
gemeenschappelijk beheer van 

Plattelandsgebieden worden geholpen 
ontwikkelingsmogelijkheden te benutten 
door een versterking van hun primaire 
productiecapaciteiten en hun capaciteiten 
voor het leveren van ecosysteemdiensten 
en door de bevordering van de productie 
van nieuwe en gediversifieerde producten 
(voedsel, voeders, materialen, energie) om 
aan de toenemende behoefte aan 
koolstofarme productiesystemen met een 
korte toeleveringsketen te kunnen 
voorzien. Naast de ontwikkeling van 
nieuwe concepten en institutionele 
innovaties is sociaaleconomisch onderzoek 
nodig om de cohesie van de 
plattelandsgebieden te waarborgen en de 
economische en sociale marginalisering 
van die gebieden te voorkomen, de 
diversificatie van economische activiteiten 
(ook in de dienstensector) te bevorderen, 
voor voldoende betrekkingen tussen 
landelijke en stedelijke gebieden te zorgen 
en de uitwisseling van kennis, 
demonstratie, innovatie en verspreiding te 
vergemakkelijken en een 
gemeenschappelijk beheer van 
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hulpbronnen te stimuleren. Bovendien 
moet worden gekeken naar manieren 
waarop openbare goederen op het 
platteland kunnen worden omgezet in 
lokale/regionale sociaaleconomische 
voordelen. De op regionaal en lokaal 
niveau vastgestelde innovatiebehoeften 
zullen worden aangevuld met 
sectoroverschrijdende 
onderzoeksactiviteiten op interregionaal en 
Europees niveau. Door te voorzien in de 
nodige analytische instrumenten, 
indicatoren, modellen en toekomstgerichte 
activiteiten ondersteunen de 
onderzoeksprojecten beleidsmakers en 
andere actoren bij de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van relevante 
strategieën, beleidsmaatregelen en 
wetgevingshandelingen, niet alleen met 
betrekking tot plattelandsgebieden, maar 
met betrekking tot de hele bio-economie. 
Daarnaast zijn instrumenten en gegevens 
nodig voor een behoorlijke beoordeling 
van potentiële verrekeningsmogelijkheden 
tussen verschillende vormen van 
hulpbronnengebruik (land, water en andere 
inputs) en bio-economische producten. 
Bovendien wordt aandacht besteed aan de 
vergelijkende analyse van land- en 
bosbouwsystemen en hun 
duurzaamheidsprestaties.

hulpbronnen te stimuleren. Bovendien 
moet worden gekeken naar manieren 
waarop openbare goederen op het 
platteland kunnen worden omgezet in 
lokale/regionale sociaaleconomische 
voordelen. De op regionaal en lokaal 
niveau vastgestelde innovatiebehoeften 
zullen worden aangevuld met 
sectoroverschrijdende 
onderzoeksactiviteiten op interregionaal en 
Europees niveau. Door te voorzien in de 
nodige analytische instrumenten, 
indicatoren, modellen en toekomstgerichte 
activiteiten ondersteunen de 
onderzoeksprojecten beleidsmakers en 
andere actoren bij de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van relevante 
strategieën, beleidsmaatregelen en 
wetgevingshandelingen, niet alleen met 
betrekking tot plattelandsgebieden, maar 
met betrekking tot de hele bio-economie. 
Daarnaast zijn instrumenten en gegevens 
nodig voor een behoorlijke beoordeling 
van potentiële verrekeningsmogelijkheden 
tussen verschillende vormen van 
hulpbronnengebruik (land, water en andere 
inputs) en bio-economische producten. 
Bovendien wordt aandacht besteed aan de 
vergelijkende analyse van land- en 
bosbouwsystemen en hun 
duurzaamheidsprestaties. Er wordt 
rekening gehouden met criteria voor 
transparante procedures om de 
wenselijkheid en aanvaardbaarheid van 
nieuwe technologieën te beoordelen en 
met de zorgen van het maatschappelijk 
middenveld.

Or. en

Amendement 695
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. 
Concurrentievermogen kan op 
verschillende niveaus gedefinieerd 
worden, en het doel bestaat erin systemen 
tot stand te brengen die landbouwers ook 
in staat stellen om op lokaal en regionaal 
niveau te concurreren. De aanpak van de 
EU moet samenhangend zijn om te 
waarborgen dat het streven naar 
concurrentievermogen op een mondiale 
markt niet indruist tegen de inspanningen 
en de financiering van de Unie om 
krachtige lokale economieën en korte 
voedselproductie- en -toeleveringsketens 
tot stand te brengen. De negatieve 
gevolgen van inputintensieve 
productiesystemen, die voordien als 
"concurrentiekrachtig" en "productief"
beschouwd werden, moeten grondig 
overwogen worden en in de definitie van 
het begrip "betaalbaar" voedsel dient ook 
rekening gehouden te worden met de 
kosten van de effecten op het milieu en de 
volksgezondheid voor de belastingbetalers 
en de overheidsfinanciën. Deze aanpak zal 
bijdragen tot: a) de waarborging van de 
voedselveiligheid en -zekerheid voor alle 
Europeanen en de uitbanning van honger in 
de hele wereld; b) de vermindering van 
voedingsgerelateerde ziekten door de 
bevordering van de overstap naar gezonde 
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en duurzame voedingsgewoonten via 
voorlichting van de consument en 
innovaties in de voedingsindustrie; c) 
vermindering van het water- en 
energieverbruik bij de verwerking, het 
vervoer en de distributie van 
voedingsmiddelen; d) de vermindering van 
de hoeveelheid voedselafval met 50 % 
tegen 2030; en e) de beschikbaarheid van 
een divers aanbod aan gezond, 
authentiek, kwaliteitsvol en veilig voedsel 
voor iedereen. Voorts moet deze aanpak 
afgestemd zijn op de wensen van de 
consument en op concurrentiekrachtige 
voedselverwerkingsmethoden die minder 
hulpbronnen en additieven gebruiken en 
minder nevenproducten en 
broeikasgassen produceren.

Or. en

Amendement 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 



AM\907980NL.doc 87/130 PE492.814v01-00

NL

honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; d) de vermindering 
van de hoeveelheid voedselafval met 50 % 
tegen 2030; en e) onderzoeksactiviteiten 
die ook toegespitst zijn op een divers 
aanbod aan gezond, authentiek, 
kwaliteitsvol en veilig voedsel voor 
iedereen.

Or. en

Amendement 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en 
-zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en 
-voorziening; hierbij wordt gekeken naar 
de gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, voor alle soorten 
landbouw en producten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
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ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
landbouw- en voedingsindustrie; c) 
vermindering van het water- en 
energieverbruik bij de verwerking, het 
vervoer en de distributie van 
voedingsmiddelen; en d) de vermindering 
van de hoeveelheid voedselafval met 50 % 
tegen 2030.

Or. en

Amendement 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele, duurzaam 
intensieve als biologische, voedselketen en 
de daaraan gerelateerde diensten, van de 
primaire productie tot aan de consumptie. 
Deze aanpak zal bijdragen tot: a) de 
waarborging van de voedselveiligheid en -
zekerheid voor alle Europeanen en de 
uitbanning van honger in de hele wereld; b) 
de vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
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voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

landbouwvoedingsindustrie; c) 
vermindering van het water- en 
energieverbruik bij de verwerking, het 
vervoer en de distributie van 
voedingsmiddelen; en d) de vermindering 
van de hoeveelheid voedselafval met 50 % 
tegen 2030.

Or. en

Amendement 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedings- en 
obesitasgerelateerde ziekten (bij kinderen 
en volwassenen) door de bevordering van 
de overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
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voedselafval met 50 % tegen 2030. vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

Or. es

Amendement 700
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele, zowel conventionele als 
biologische, voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
voedingsindustrie; c) vermindering van het 
water- en energieverbruik bij de 
verwerking, het vervoer en de distributie 
van voedingsmiddelen; en d) de 
vermindering van de hoeveelheid 
voedselafval met 50 % tegen 2030.

Er moet worden ingespeeld op de behoefte 
van de consument aan veilig, gezond en 
betaalbaar voedsel, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met het effect 
van het consumptiegedrag en van de 
voedings- en voederproductie op de 
menselijke gezondheid en het milieu als 
geheel. Er zal aandacht worden besteed aan 
de voedsel- en voederveiligheid en -
zekerheid, het concurrentievermogen van 
de Europese agrovoedingsindustrie en de 
duurzaamheid van de voedselproductie en -
voorziening; hierbij wordt gekeken naar de 
gehele voedselketen en de daaraan 
gerelateerde diensten, voor alle soorten 
landbouw en producten, van de primaire 
productie tot aan de consumptie. Deze 
aanpak zal bijdragen tot: a) de waarborging 
van de voedselveiligheid en -zekerheid 
voor alle Europeanen en de uitbanning van 
honger in de hele wereld; b) de 
vermindering van voedingsgerelateerde 
ziekten door de bevordering van de 
overstap naar gezonde en duurzame 
voedingsgewoonten via voorlichting van 
de consument en innovaties in de 
landbouw- en voedingsindustrie; c) 
vermindering van het water- en 
energieverbruik bij de verwerking, het 
vervoer en de distributie van 
voedingsmiddelen; en d) de vermindering 
van de hoeveelheid voedselverspilling met 
50 % tegen 2030.

Or. en
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Amendement 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onderzoeksactiviteiten moeten ook 
toegespitst zijn op een divers aanbod van 
gezond, authentiek, kwaliteitsvol en veilig 
voedsel voor iedereen. Voorts moet deze 
aanpak afgestemd zijn op de wensen van 
de consument en op 
concurrentiekrachtige 
voedselverwerkingsmethoden die minder 
hulpbronnen en additieven gebruiken en 
minder nevenproducten en 
broeikasgassen produceren.

Or. en

Motivering

Voedselproductie moet erkend worden als een van de belangrijkste bepalende factoren voor 
gezondheid.

Amendement 702
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan de 
preferenties, attitudes, behoeften, 
gedragingen, levensstijlen van de 
consumenten en consumentenvoorlichting, 
en de communicatie tussen de 
consumenten en de 
onderzoeksgemeenschap die zich 
bezighoudt met de voedselketen, teneinde 
de consument beter in staat te stellen 
geïnformeerde keuzes te maken, duurzaam 
consumptiegedrag en het effect daarvan op 
de productie te stimuleren en inclusieve 
groei en een hoge levenskwaliteit, met 

Er zal aandacht worden besteed aan de 
preferenties, attitudes, behoeften, 
gedragingen, levensstijlen van de 
consumenten en consumentenvoorlichting, 
en de communicatie tussen de 
consumenten en de 
onderzoeksgemeenschap die zich 
bezighoudt met de voedselketen, teneinde
de consument beter in staat te stellen 
geïnformeerde en weloverwogen keuzes te 
maken, duurzaam consumptiegedrag en het 
effect daarvan op de productie te 
stimuleren en inclusieve groei en een hoge 
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name voor kwetsbare groepen, te 
bevorderen. Door maatschappelijke 
innovatieactiviteiten zal worden ingespeeld 
op maatschappelijke uitdagingen, en 
innovatieve modellen en methoden op het 
gebied van consumentenwetenschappen 
zullen vergelijkbare gegevens opleveren en 
de grondslag leggen voor de nodige 
stappen om in de beleidsbehoeften van de 
Unie te voorzien.

levenskwaliteit, met name voor kwetsbare 
groepen, te bevorderen. Door 
maatschappelijke innovatieactiviteiten zal 
worden ingespeeld op maatschappelijke 
uitdagingen, en innovatieve modellen en 
methoden op het gebied van 
consumentenwetenschappen zullen 
vergelijkbare gegevens opleveren en de 
grondslag leggen voor de nodige stappen 
om in de beleidsbehoeften van de Unie te 
voorzien.

Or. en

Amendement 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zullen 
dieetoplossingen en diëtische innovaties 
worden geïdentificeerd die bevorderlijk 
zijn voor gezondheid en welzijn. Voorts 
worden chemische en microbiële 
verontreinigingen van voedsel en voeders 
en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zal voor meer 
kwalitatief hoogwaardige en gezonde 
voeding worden gezorgd door middel van 
onderzoek naar en verbetering van 
gezonde bestanddelen in planten 
(bijvoorbeeld secundaire 
stofwisselingsproducten) en de 
gezondheidsstatus van gecultiveerde 
planten. Er zullen dieetoplossingen en 
diëtische innovaties worden geïdentificeerd 
die bevorderlijk zijn voor gezondheid en 
welzijn. Voorts worden chemische en 
microbiële verontreinigingen van voedsel 
en voeders en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
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versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

Or. en

Amendement 704
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
het ontwerp van levens- en 
voedermiddelen, verwerking, verpakking, 
procesbeheer, afvalvermindering, 
verwerking van bijproducten en veilig 
gebruik of verwijdering van dierlijke 
bijproducten. Er zullen innovatieve en 
duurzame hulpbronnenefficiënte processen 
en gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 

Enkel een duurzaam productiesysteem 
kan concurrentiekrachtig zijn op de lange 
termijn. Er zal aandacht worden besteed 
aan de behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
het ontwerp van levens- en 
voedermiddelen, verwerking, verpakking, 
procesbeheer, afvalvermindering, 
verwerking van bijproducten en veilig 
gebruik of verwijdering van dierlijke 
bijproducten. Er zullen innovatieve en 
duurzame hulpbronnenefficiënte processen 
en gediversifieerde, veilige, gezonde, 
betaalbare en hoogwaardige producten 
worden ontwikkeld, rekening houdende 
met het feit dat de gevolgen van het 
systeem, zoals de kosten voor de 
belastingbetalers veroorzaakt door de 
kosten ten gevolge van de effecten op de 
volksgezondheid en het milieu, in het 
concept van betaalbaarheid meegenomen 
moeten worden. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
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factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de eliminatie van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

Or. en

Amendement 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zullen 
dieetoplossingen en diëtische innovaties 
worden geïdentificeerd die bevorderlijk 
zijn voor gezondheid en welzijn. Voorts 
worden chemische en microbiële 
verontreinigingen van voedsel en voeders 
en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 

Er zal aandacht worden besteed aan 
voedingsbehoeften en het effect van 
voedsel op fysiologische functies, fysieke 
en mentale prestaties en aan de verbanden 
tussen voedingsgewoonten, ouderdom, 
chronische ziekten en stoornissen en 
voedingspatronen. Er zal voor meer 
kwalitatief hoogwaardige en gezonde 
voeding worden gezorgd door middel van 
onderzoek naar en verbetering van 
gezonde bestanddelen in planten 
(bijvoorbeeld secundaire 
stofwisselingsproducten) en de 
gezondheidsstatus van gecultiveerde 
planten. Er zullen dieetoplossingen en 
diëtische innovaties worden geïdentificeerd 
die bevorderlijk zijn voor gezondheid en 
welzijn. Voorts worden chemische en 
microbiële verontreinigingen van voedsel 
en voeders en desbetreffende risico's en 
blootstellingen geëvalueerd, gemonitord, 
gecontroleerd en opgespoord in de gehele 
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vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

voedsel- en drinkwatervoorzieningsketen 
van productie en opslag tot aan 
verwerking, verpakking, distributie, 
catering en bereiding thuis. Innovaties op 
het gebied van voedselveiligheid, betere 
instrumenten voor de melding van risico's 
en hogere veiligheidsnormen zullen het 
vertrouwen van de consument en de 
consumentenveiligheid in Europa 
versterken. De verhoging van de 
voedselveiligheidsnormen op mondiaal 
niveau zal tevens bijdragen tot de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de Europese voedingsindustrie.

Or. en

Amendement 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.3. Een duurzame en concurrerende 
agrovoedingsindustrie

2.2.3. Een duurzame, betaalbare en 
concurrerende agrovoedingsindustrie

Or. en

Amendement 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
het ontwerp van levens- en 
voedermiddelen, verwerking, verpakking, 
procesbeheer, afvalvermindering, 

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
de landbouwproductie, het ontwerp van 
levens- en voedermiddelen, verwerking, 
verpakking, procesbeheer, 
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verwerking van bijproducten en veilig 
gebruik of verwijdering van dierlijke 
bijproducten. Er zullen innovatieve en 
duurzame hulpbronnenefficiënte processen 
en gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

afvalvermindering, verwerking van 
bijproducten en veilig gebruik of 
verwijdering van dierlijke bijproducten. Er 
zullen innovatieve en duurzame 
hulpbronnenefficiënte processen en 
gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

Or. en

Amendement 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
het ontwerp van levens- en 
voedermiddelen, verwerking, verpakking, 
procesbeheer, afvalvermindering, 
verwerking van bijproducten en veilig 
gebruik of verwijdering van dierlijke 

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
de landbouwproductie, het ontwerp van 
levens- en voedermiddelen, verwerking, 
verpakking, procesbeheer, 
afvalvermindering, verwerking van 
bijproducten en veilig gebruik of 
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bijproducten. Er zullen innovatieve en 
duurzame hulpbronnenefficiënte processen 
en gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

verwijdering van dierlijke bijproducten. Er 
zullen innovatieve en duurzame 
hulpbronnenefficiënte processen en 
gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

Or. en

Amendement 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
het ontwerp van levens- en 
voedermiddelen, verwerking, verpakking, 
procesbeheer, afvalvermindering, 
verwerking van bijproducten en veilig 
gebruik of verwijdering van dierlijke 
bijproducten. Er zullen innovatieve en 
duurzame hulpbronnenefficiënte processen 

Er zal aandacht worden besteed aan de 
behoeften van de voedings- en 
veevoederindustrie met het oog op de 
sociale, milieu-, klimaat- en economische 
uitdagingen, van lokaal tot mondiaal 
niveau, en in alle stadia van de voedings-
en voederproductieketen, met inbegrip van 
de landbouwproductie, het ontwerp van 
levens- en voedermiddelen, verwerking, 
verpakking, procesbeheer, 
afvalvermindering, verwerking van 
bijproducten en veilig gebruik of 
verwijdering van dierlijke bijproducten. Er 
zullen innovatieve en duurzame 
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en gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

hulpbronnenefficiënte processen en 
gediversifieerde, veilige, betaalbare en 
hoogwaardige producten worden 
ontwikkeld. Hierdoor zal het 
innovatievermogen van de Europese 
voedselvoorzieningsketen worden 
versterkt, het concurrerend vermogen ervan 
worden verhoogd en economische groei en 
werkgelegenheid worden gecreëerd en zal 
de Europese voedingsindustrie de 
mogelijkheid worden geboden zich aan 
veranderingen aan te passen. Andere 
aspecten waaraan aandacht dient te worden 
besteed, zijn: traceerbaarheid, logistiek en 
dienstverlening, sociaaleconomische 
factoren, de veerkracht van de 
voedselketen ten aanzien van milieu- en 
klimaatrisico's, de beperking van negatieve 
gevolgen van activiteiten in de 
voedselvoorzieningsketen en van 
veranderende voedingsgewoonten en 
productiesystemen op het milieu.

Or. en

Amendement 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.2 – punt 2.2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2.3 bis Biotechnologie in de landbouw
Levensmiddelen met een grote 
toegevoegde waarde verkrijgen met 
behulp van klassieke en opkomende 
biotechnologische instrumenten 
(functionele voeding, efficiëntere 
gewassen) en de ontwikkeling van 
alternatieve technologieën, ter vervanging 
van ggo's. De toepassing van 
biotechnologie op levensmiddelen en 
landbouw ("groen") speelt een essentiële 
rol als drijvende kracht achter een sector 
die bijzonder belangrijk is in de EU. 
Plantenbiotechnologie wordt onder meer 
gebruikt om de opbrengst van gewassen te 
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verbeteren, gewassen resistent te maken 
tegen biotische en abiotische spanningen, 
de organoleptische kenmerken van 
levensmiddelen te verbeteren en 
gezondere levensmiddelen te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3. Benutting van het potentieel van 
aquatische biologische rijkdommen

2.3. Benutting van het potentieel van 
visserij, aquacultuur en mariene 
biotechnologie

Or. en

Amendement 712
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een van de belangrijkste eigenschappen 
van aquatische biologische rijkdommen is 
dat zij hernieuwbaar zijn en dat de 
duurzame exploitatie van deze rijkdommen 
afhankelijk is van een grondig inzicht in en 
een hoge kwaliteit en productiviteit van 
aquatische ecosystemen. De algemene 
doelstelling is een duurzame exploitatie 
van de aquatische biologische rijkdommen 
om een zo groot mogelijk sociaal en 
economisch voordeel/rendement te 
behalen uit de Europese oceanen en zeeën. 
In dit kader is het ook nodig om de 
duurzame bijdrage van de visserij en de 
aquacultuur tot de voedselzekerheid in de 
context van de gemondialiseerde economie 
te optimaliseren en de sterke 

Een van de belangrijkste eigenschappen 
van aquatische biologische rijkdommen is 
dat zij hernieuwbaar zijn en dat de 
duurzame exploitatie van deze rijkdommen 
afhankelijk is van een grondig inzicht in en 
een hoge kwaliteit en 
langetermijnproductiviteit van aquatische 
ecosystemen. De algemene doelstelling is 
een duurzame exploitatie van de aquatische 
biologische rijkdommen om tegemoet te 
komen aan maatschappelijke behoeften, 
economische voordelen/economisch 
rendement te behalen uit de Europese 
oceanen en zeeën en tegelijkertijd de 
biodiversiteit en de ecosysteemdiensten te 
beschermen en de hulpbronnenreserves in 
stand te houden. In dit kader is het ook 
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afhankelijkheid van de Unie van de invoer 
van visserijproducten te verminderen (rond 
60 % van de totale Europese consumptie 
van visserijproducten is afhankelijk van 
import en de Unie is op dit gebied de 
grootste importeur ter wereld) en de 
ontwikkeling van de mariene 
biotechnologie te bevorderen om voor 
meer "blauwe" groei te zorgen. In 
overeenstemming met de bestaande 
beleidskaders zullen de 
onderzoeksactiviteiten in deze actielijn 
gericht zijn op een ecosysteembenadering 
met betrekking tot het beheer en de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en 
op een "vergroening" van de betrokken 
sectoren.

nodig om de duurzame bijdrage van de 
visserij en de aquacultuur tot de 
voedselzekerheid in de context van de 
gemondialiseerde economie te 
optimaliseren en de sterke afhankelijkheid 
van de Unie van de invoer van 
visserijproducten te verminderen (rond 
60 % van de totale Europese consumptie 
van visserijproducten is afhankelijk van 
import en de Unie is op dit gebied de 
grootste importeur ter wereld). Dat 
betekent dat ook de overbevissing een halt 
toegeroepen moet worden om de 
visbestanden op een niveau te brengen en 
te houden dat de maximale duurzame 
opbrengst kan opleveren. In 
overeenstemming met de bestaande 
beleidskaders zullen de 
onderzoeksactiviteiten in deze actielijn 
gericht zijn op een ecosysteembenadering 
met betrekking tot het beheer en de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en 
op een "vergroening" van de betrokken 
sectoren, door vissers, wetenschappers, het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden actief bij deze 
benadering te betrekken.

Or. en

Amendement 713
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het nieuwe gemeenschappelijke 
visserijbeleid, de kaderrichtlijn mariene 
strategie en de biodiversiteitsstrategie van 
de Unie wordt erop aangedrongen de 
Europese visserij duurzamer, 
concurrerender en milieuvriendelijker te 
maken. Om de overstap naar een 
ecosysteembenadering op het gebied van 
visserijbeheer te kunnen verwezenlijken is 
een grondig begrip van de mariene 

In het nieuwe gemeenschappelijke 
visserijbeleid, de kaderrichtlijn mariene 
strategie en de biodiversiteitsstrategie van 
de Unie wordt erop aangedrongen de 
Europese visserij duurzamer, 
concurrerender en milieuvriendelijker te 
maken. Tegenwoordig is 80% van de 
visbestanden overbevist of uitgeput. Om 
de overstap naar een 
ecosysteembenadering op het gebied van 
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ecosystemen vereist. Nieuwe inzichten, 
instrumenten en modellen zullen worden 
ontwikkeld om meer te weten te komen 
over de voorwaarden voor een gezond en 
productief marien ecosysteem en om het 
effect van de visserij op mariene 
ecosystemen (met inbegrip van 
diepzeegebieden) te beoordelen, te 
evalueren en te verminderen. Er zullen 
nieuwe vangststrategieën worden 
ontwikkeld die de nodige diensten aan de 
samenleving waarborgen en tegelijkertijd 
de mariene ecosystemen in stand houden. 
De sociaaleconomische effecten van de 
verschillende beheersopties zullen worden 
gemeten. Tevens wordt onderzoek gedaan 
naar de effecten van en de aanpassing aan 
veranderingen in het milieu en naar nieuwe 
instrumenten voor het beheer van risico's 
en onzekerheidsfactoren. Er zullen 
activiteiten worden ondernomen ter 
ondersteuning van onderzoek naar de 
biologie, de genetica en dynamiek van 
visbestanden, naar de rol van cruciale 
soorten in de ecosystemen, naar 
visserijactiviteiten en de bewaking ervan, 
naar het gedrag in de visserijsector en de 
aanpassing aan nieuwe markten, zoals eco-
etikettering, en naar de participatie van de 
visserij-industrie in de besluitvorming. 
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan 
het gelijktijdige gebruik van de mariene 
voor andere activiteiten, met name aan de 
kust, en de sociaaleconomische gevolgen 
daarvan.

visserijbeheer te kunnen verwezenlijken is 
een grondig begrip van de mariene 
ecosystemen vereist en moeten de 
visbestanden hersteld worden door ze 
boven een niveau te houden dat de 
maximale duurzame opbrengst kan 
opleveren. Nieuwe inzichten, instrumenten 
en modellen zullen worden ontwikkeld om 
meer te weten te komen over de 
voorwaarden voor een gezond en 
productief marien ecosysteem en om het 
effect van de visserij op mariene 
ecosystemen (met inbegrip van 
diepzeegebieden) te beoordelen, te 
evalueren en te verminderen. Er zullen 
nieuwe duurzame vangststrategieën 
worden ontwikkeld die de nodige diensten 
aan de samenleving waarborgen en 
tegelijkertijd de mariene ecosystemen in 
stand houden. De sociaaleconomische en 
ecologische effecten van de verschillende 
beheersopties zullen worden gemeten. 
Tevens wordt onderzoek gedaan naar de 
effecten van en de aanpassing aan 
veranderingen in het milieu en naar nieuwe 
instrumenten voor het beheer van risico's 
en onzekerheidsfactoren. Er zullen 
activiteiten worden ondernomen ter 
ondersteuning van onderzoek naar de 
biologie, de genetica en dynamiek van 
visbestanden, naar de rol van cruciale 
soorten in de ecosystemen, naar 
visserijactiviteiten en de bewaking ervan, 
naar het gedrag in de visserijsector en de 
aanpassing aan nieuwe markten, zoals eco-
etikettering, en naar de participatie van de 
visserij-industrie in de besluitvorming. 
Daarnaast zal aandacht worden besteed aan 
het gelijktijdige gebruik van de mariene 
voor andere activiteiten, met name aan de 
kust, en de sociaaleconomische gevolgen 
daarvan.

Or. en

Amendement 714
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.2. Ontwikkeling van een concurrerende 
Europese aquacultuur

2.3.2. Ontwikkeling van een duurzame en 
concurrerende Europese aquacultuur

Or. en

Amendement 715
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aquacultuur heeft een groot potentieel wat 
betreft de ontwikkeling van gezonde, 
veilige en concurrerende producten die op 
de behoeften en voorkeuren van de 
consument zijn toegesneden, alsmede wat 
betreft milieudiensten (bioremediëring, 
land- en waterbeheer, enz.) en de 
energieproductie, maar dit potentieel wordt 
in Europa nog niet ten volle benut. Er zal 
worden gewerkt aan de verbetering van de 
kennis en de technologie met betrekking 
tot alle aspecten van de domesticatie van 
de meest gangbare soorten en diversificatie 
voor nieuwe soorten, waarbij rekening zal 
worden gehouden met de wisselwerking 
tussen aquacultuur en aquatische 
ecosystemen en de gevolgen van 
klimaatverandering en de vraag op welke 
wijze de sector zich daaraan kan 
aanpassen. Tevens zal innovatie worden 
gestimuleerd met het oog op duurzame 
productiesystemen in binnenwateren, aan 
de kust en op hoge zee. Voorts zal de 
nadruk worden gelegd op het verkrijgen 
van inzicht in de sociale en economische 
dimensies van de sector ter ondersteuning 
van een kosten- en energie-efficiënte 
productie die inspeelt op de behoeften van 
consumenten, onder behoud van het 
concurrentievermogen en aantrekkelijke 

Duurzame aquacultuur heeft een potentieel 
wat betreft de ontwikkeling van gezonde, 
veilige en concurrerende producten die op 
de behoeften en voorkeuren van de 
consument zijn toegesneden, alsmede wat 
betreft milieudiensten (bioremediëring, 
land- en waterbeheer, enz.) en de 
energieproductie, maar dit potentieel wordt 
in Europa nog niet ten volle benut. Er zal 
worden gewerkt aan de verbetering van de 
kennis en de technologie met betrekking 
tot alle aspecten van de domesticatie van 
de meest gangbare soorten en diversificatie 
voor nieuwe soorten, waarbij de 
milieueffecten van de wisselwerking 
tussen aquacultuur en aquatische 
ecosystemen en de gevolgen van 
klimaatverandering beperkt moeten 
worden en rekening gehouden moet 
worden de vraag op welke wijze de sector 
zich daaraan kan aanpassen. Tevens zal 
innovatie worden gestimuleerd met het oog 
op duurzame productiesystemen in 
binnenwateren, aan de kust en op hoge zee. 
Voorts zal de nadruk worden gelegd op het 
verkrijgen van inzicht in de milieu-, sociale 
en economische dimensies van de sector 
ter ondersteuning van een lage impact op 
het milieu, een kosten- en energie-
efficiënte productie die inspeelt op de 
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vooruitzichten voor investeerders en 
producenten.

behoeften van consumenten, onder behoud 
van het concurrentievermogen op de lange 
termijn en aantrekkelijke vooruitzichten 
voor investeerders en producenten.

Or. en

Amendement 716
Nuno Teixeira

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3.3. Stimuleren van mariene innovatie 
door middel van biotechnologie

2.3.3. Stimuleren van mariene innovatie 
door middel van biotechnologie en 
beschermen van de biodiversiteit

Or. pt

Motivering

Naast de reeds vermelde prioriteit moet eveneens het beschermen van de biodiversiteit als 
belangrijke prioriteit vermeld worden.

Amendement 717
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer dan 90 % van de mariene 
biodiversiteit is nog niet onderzocht, wat 
betekent dat er een enorm potentieel 
bestaat voor de ontdekking van nieuwe 
soorten en toepassingen op het gebied van 
mariene biotechnologie, zodat deze sector 
naar verwachting een jaarlijkse groei van 
10 % zal kunnen genereren. Er zal steun 
worden verleend voor de verdere 
verkenning en benutting van het grote 
potentieel dat de mariene biodiversiteit en 
aquatische biomassa bieden voor het op de 
markt brengen van nieuwe innovatieve 

Meer dan 90 % van de mariene 
biodiversiteit is nog niet onderzocht, wat 
betekent dat er een enorm potentieel 
bestaat voor de ontdekking van nieuwe 
soorten en toepassingen op het gebied van 
mariene biotechnologie, zodat deze sector 
naar verwachting een jaarlijkse groei van 
10 % zal kunnen genereren. Er zal steun 
worden verleend voor de verdere 
verkenning van het grote potentieel dat de 
mariene biodiversiteit en aquatische 
biomassa bieden voor het op de markt 
brengen van innovatieve en duurzame 
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processen, producten en diensten met 
potentiële toepassingen in sectoren als de 
chemische, de materiaal- en de 
farmaceutische industrie, de visserij en de 
aquacultuur, de energievoorziening en de 
cosmetische industrie.

processen, producten en diensten met 
potentiële toepassingen in sectoren als de 
chemische, de materiaal- en de 
farmaceutische industrie, de visserij en de 
aquacultuur, de energievoorziening en de 
cosmetische industrie. Er moet naar 
behoren rekening worden gehouden met 
de bezorgdheid ten aanzien van het milieu 
met betrekking tot het gebruik van 
biotechnologie in open mariene 
ecosystemen.

Or. en

Amendement 718
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling is om de 
transformatie van de op fossiele 
brandstoffen gebaseerde Europese 
industrieën naar koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte en duurzame 
industrieën te versnellen. Onderzoek en 
innovatie zijn de middelen die zullen 
helpen de afhankelijkheid van de Unie van 
fossiele brandstoffen te verminderen en 
ertoe zullen bijdragen de Europese energie-
en klimaatdoelstellingen voor 2020 te 
verwezenlijken (10 % van de brandstof 
voor vervoer afkomstig uit hernieuwbare 
bronnen en vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen met 20 %). Volgens 
schattingen kan het overstappen naar 
biologische grondstoffen en biologische 
verwerkingsmethoden in 2030 voor een 
besparing van 2,5 miljard ton CO2-
equivalent per jaar zorgen en kan de markt 
voor biogebaseerde grondstoffen en 
nieuwe consumentenproducten met een 
veelvoud kunnen worden vergroot. Om van 
dit potentieel gebruik te kunnen maken 
moet een brede kennisbasis worden 
opgebouwd en moeten relevante 

De algemene doelstelling is om de 
transformatie van de op fossiele 
brandstoffen gebaseerde Europese 
industrieën naar koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte en duurzame 
industrieën te versnellen. Onderzoek en 
innovatie zijn de middelen die zullen 
helpen de afhankelijkheid van de Unie van 
fossiele brandstoffen te verminderen en 
ertoe zullen bijdragen de Europese energie-
en klimaatdoelstellingen voor 2020 te 
verwezenlijken (10 % van de brandstof 
voor vervoer afkomstig uit hernieuwbare 
bronnen en vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen met 20 %). Volgens 
schattingen kan het overstappen naar 
biologische grondstoffen en biologische 
verwerkingsmethoden in 2030 voor een 
besparing van 2,5 miljard ton CO2-
equivalent per jaar zorgen en kan de markt 
voor biogebaseerde grondstoffen en 
nieuwe consumentenproducten met een 
veelvoud kunnen worden vergroot. Om van 
dit potentieel gebruik te kunnen maken 
moet een brede kennisbasis worden 
opgebouwd en moeten relevante 
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(bio)technologieën worden ontwikkeld, 
waarbij de nadruk op drie essentiële 
elementen moet komen te liggen: a) 
vervanging van de huidige, op fossiele 
brandstoffen gebaseerde processen door op 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
biotechnologie gebaseerde processen; b) de 
totstandbrenging van betrouwbare en 
toereikende toevoerketens voor biomassa 
en afval en van een breed netwerk van 
bioraffinaderijen in heel Europa; en c) de 
ondersteuning van de ontwikkeling van de 
markt voor biogebaseerde producten en 
processen. Er zal worden gestreefd naar 
synergie met de activiteiten in het kader 
van de specifieke doelstelling Leiderschap 
in ontsluitende en industriële 
technologieën.

(bio)technologieën worden ontwikkeld, 
waarbij de nadruk op drie essentiële 
elementen moet komen te liggen: a) 
vervanging van de huidige, op fossiele 
brandstoffen gebaseerde processen door op 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 
biotechnologie gebaseerde processen; b) de 
totstandbrenging van betrouwbare, 
duurzame en kortere toevoerketens voor 
biomassa en afval en van een breed 
netwerk van bioraffinaderijen in heel 
Europa; en c) de ondersteuning van de 
ontwikkeling van de markt voor 
biogebaseerde producten en processen. Er 
zal worden gestreefd naar synergie met de 
activiteiten in het kader van de specifieke 
doelstelling Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën.

Or. en

Amendement 719
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal steun worden verleend voor 
belangrijke stappen in de ontwikkeling van 
koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en 
duurzame industrieën door middel van 
onderzoek naar en de benutting van 
terrestrische en aquatische biologische 
rijkdommen, waarbij schadelijke gevolgen 
voor het milieu tot een minimum dienen te 
worden beperkt. Er moet worden 
onderzocht of eventueel afwegingen 
moeten worden gemaakt tussen de 
verschillende toepassingen van biomassa. 
Er zal gericht worden toegewerkt naar de 
ontwikkeling, zowel voor de industrie als 
voor de consument, van biogebaseerde 
producten en biologisch actieve 
bestanddelen met nieuwe eigenschappen, 
gebruiksmogelijkheden en grotere 
duurzaamheid. De economische waarde 

Er zal steun worden verleend voor 
belangrijke stappen in de ontwikkeling van 
koolstofarme, hulpbronnenefficiënte en 
duurzame industrieën door middel van 
onderzoek naar en de benutting van 
terrestrische en aquatische biologische 
rijkdommen, waarbij schadelijke gevolgen 
voor het milieu weggewerkt dienen te 
worden. Er moet grondig worden bekeken 
of eventueel afwegingen moeten worden 
gemaakt tussen de verschillende 
toepassingen van biomassa, waarbij er met 
name voor gezorgd moet worden dat 
nieuwe manieren om biomassa te 
benutten de voedselproductie en de 
continuïteit van de voedselvoorziening 
niet in gevaar brengen, niet alleen in de 
Unie maar ook in ontwikkelingslanden, 
en dat zij niet leiden tot niet-duurzame 
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van hernieuwbare hulpbronnen, bioafval en 
bijproducten zal met behulp van nieuwe en 
hulpbronnenefficiënte procédés worden 
gemaximaliseerd.

veranderingen in het landgebruik of tot 
landroof. Er zal gericht worden toegewerkt 
naar de ontwikkeling, zowel voor de 
industrie als voor de consument, van 
biogebaseerde producten en biologisch 
actieve bestanddelen met nieuwe 
eigenschappen, gebruiksmogelijkheden en 
grotere duurzaamheid. De economische 
waarde van hernieuwbare hulpbronnen, 
bioafval en bijproducten zal met behulp 
van nieuwe en hulpbronnenefficiënte 
procédés worden gemaximaliseerd.

Or. en

Amendement 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader worden activiteiten gesteund 
ter bevordering van duurzame 
bioproducten, tussenproducten en bio-
energie/biobrandstoffen, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een 
trapsgewijze benadering en prioriteit wordt 
gegeven aan de productie van producten 
met een hoge toegevoegde waarde. Er 
zullen technologieën en strategieën worden 
ontwikkeld om de toevoer van 
grondstoffen te verzekeren. De uitbreiding 
van het aantal soorten biomassa dat in 
bioraffinaderijen van de tweede en derde 
generatie kan worden verwerkt, met 
inbegrip van biomassa uit de bosbouw, 
bioafval en industriële bijproducten, kan 
bijdragen tot het voorkomen van conflicten 
over voedsel en brandstoffen en tot de 
economische ontwikkeling van plattelands-
en kustgebieden in de Unie.

In dit kader worden activiteiten gesteund 
ter bevordering van duurzame 
bioproducten, tussenproducten en bio-
energie/biobrandstoffen, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een 
trapsgewijze benadering en prioriteit wordt 
gegeven aan de productie van producten 
met een hoge toegevoegde waarde. Er 
zullen technologieën en strategieën worden 
ontwikkeld om de toevoer van 
grondstoffen te verzekeren. De uitbreiding 
van de beschikbaarheid, het aantal en de 
kenmerken van biomassa dat in 
bioraffinaderijen van de tweede en derde 
generatie kan worden verwerkt, met 
inbegrip van biomassa uit de landbouw, de 
tuinbouw, de bosbouw, bioafval en 
industriële bijproducten, kan bijdragen tot 
het voorkomen van conflicten over voedsel 
en brandstoffen en tot de economische 
ontwikkeling van plattelands- en 
kustgebieden in de Unie.

Or. en
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Amendement 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader worden activiteiten gesteund 
ter bevordering van duurzame 
bioproducten, tussenproducten en bio-
energie/biobrandstoffen, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een 
trapsgewijze benadering en prioriteit wordt
gegeven aan de productie van producten 
met een hoge toegevoegde waarde. Er 
zullen technologieën en strategieën worden 
ontwikkeld om de toevoer van 
grondstoffen te verzekeren. De uitbreiding 
van het aantal soorten biomassa dat in 
bioraffinaderijen van de tweede en derde 
generatie kan worden verwerkt, met 
inbegrip van biomassa uit de bosbouw, 
bioafval en industriële bijproducten, kan 
bijdragen tot het voorkomen van conflicten 
over voedsel en brandstoffen en tot de 
economische ontwikkeling van plattelands-
en kustgebieden in de Unie.

In dit kader worden activiteiten gesteund 
ter bevordering van duurzame 
bioproducten, tussenproducten en bio-
energie/biobrandstoffen, waarbij de 
aandacht vooral uitgaat naar een 
trapsgewijze benadering en prioriteit wordt 
gegeven aan de productie van producten 
met een hoge toegevoegde waarde. Er 
zullen technologieën en strategieën worden 
ontwikkeld om de toevoer van 
grondstoffen te verzekeren. De uitbreiding 
van de beschikbaarheid, het aantal en de 
kenmerken van biomassa dat in 
bioraffinaderijen van de tweede en derde 
generatie kan worden verwerkt, met 
inbegrip van biomassa uit de landbouw, de 
tuinbouw, de bosbouw, bioafval en 
industriële bijproducten, kan bijdragen tot 
het voorkomen van conflicten over voedsel 
en brandstoffen en tot de economische 
ontwikkeling van plattelands- en 
kustgebieden in de Unie.

Or. en

Amendement 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van vraagzijdemaatregelen 
zullen nieuwe markten ontstaan voor 
biotechnologische innovatie. In de Unie en 
op internationaal niveau is standaardisatie 
vereist met betrekking tot onder meer de 
bepaling van biogebaseerde inhoud, de 
functionaliteit van producten en 
biologische afbreekbaarheid. Methoden en 

Door middel van vraagzijdemaatregelen 
zullen nieuwe markten ontstaan voor 
biotechnologische innovatie. In de Unie en 
op internationaal niveau is standaardisatie 
vereist met betrekking tot onder meer de 
bepaling van biogebaseerde inhoud, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen (land, 
water, nutriënten), de functionaliteit van 
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benaderingen op het gebied van 
levenscyclusanalyse moeten verder worden 
ontwikkeld en continue worden bijgesteld 
in het licht van de vorderingen in de 
wetenschap en de industrie. 
Onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning 
van de standaardisatie van producten en 
processen en van regelgevingsactiviteiten 
op het gebied van biotechnologie zijn van 
essentieel belang voor de bevordering van 
de totstandbrenging van nieuwe markten en 
de verwezenlijking van commerciële 
mogelijkheden.

producten en biologische afbreekbaarheid. 
Methoden en benaderingen op het gebied 
van levenscyclusanalyse moeten verder 
worden ontwikkeld en continue worden 
bijgesteld in het licht van de vorderingen in 
de wetenschap en de industrie. 
Onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning 
van de standaardisatie van producten en 
processen, openbare aanbestedingen en 
van regelgevingsactiviteiten op het gebied 
van biotechnologie zijn van essentieel 
belang voor de bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe markten en de 
verwezenlijking van commerciële 
mogelijkheden voor producten die op een 
duurzamere manier geproduceerd 
worden.

Or. en

Amendement 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.4 – punt 2.4.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van vraagzijdemaatregelen 
zullen nieuwe markten ontstaan voor 
biotechnologische innovatie. In de Unie en 
op internationaal niveau is standaardisatie 
vereist met betrekking tot onder meer de 
bepaling van biogebaseerde inhoud, de 
functionaliteit van producten en 
biologische afbreekbaarheid. Methoden en 
benaderingen op het gebied van 
levenscyclusanalyse moeten verder worden 
ontwikkeld en continue worden bijgesteld 
in het licht van de vorderingen in de 
wetenschap en de industrie. 
Onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning 
van de standaardisatie van producten en 
processen en van regelgevingsactiviteiten 
op het gebied van biotechnologie zijn van 
essentieel belang voor de bevordering van 
de totstandbrenging van nieuwe markten en 
de verwezenlijking van commerciële 

Door middel van vraagzijdemaatregelen 
zullen nieuwe markten ontstaan voor 
biotechnologische innovatie. In de Unie en 
op internationaal niveau is standaardisatie 
vereist met betrekking tot onder meer de 
bepaling van biogebaseerde inhoud, het 
efficiënte gebruik van hulpbronnen (land, 
water, nutriënten) de functionaliteit van 
producten en biologische afbreekbaarheid. 
Methoden en benaderingen op het gebied 
van levenscyclusanalyse moeten verder 
worden ontwikkeld en continue worden 
bijgesteld in het licht van de vorderingen in 
de wetenschap en de industrie. 
Onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning 
van de standaardisatie van producten en 
processen, openbare aanbestedingen en 
van regelgevingsactiviteiten op het gebied 
van biotechnologie zijn van essentieel 
belang voor de bevordering van de 
totstandbrenging van nieuwe markten en de 
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mogelijkheden. verwezenlijking van commerciële 
mogelijkheden.

Or. en

Amendement 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – alinea 2.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4 bis Horizontaal marien en maritiem 
onderzoek
2.4 bis 1. De impact van
klimaatverandering op mariene 
ecosystemen en de maritieme economie
Er zullen activiteiten ondersteund worden 
om meer inzicht te verwerven in de 
werking van mariene ecosystemen en de 
wisselwerking tussen de oceanen en de 
atmosfeer. Op die manier zal men beter in 
staat zijn om de rol van de oceanen 
binnen het klimaat en de impact van de 
klimaatverandering en de verzuring van 
de oceanen op mariene ecosystemen en 
kustgebieden te beoordelen.
2.4 bis 2. Het potentieel van mariene 
hulpbronnen ontwikkelen via een 
geïntegreerde benadering
Om een duurzame maritieme groei op de 
lange termijn te stimuleren en synergieën 
tot stand te brengen tussen alle maritieme 
sectoren is een geïntegreerde benadering 
nodig. De onderzoeksactiviteiten zullen 
toegespitst zijn op het behoud van het 
mariene milieu en op de effecten van 
maritieme activiteiten en producten op 
niet-maritieme sectoren.
Op die manier kan er vooruitgang geboekt 
worden op het vlak van milieu-innovatie, 
bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe 
producten, processen en de toepassing 
van beheersconcepten, -instrumenten en -
maatregelen om de impact van de 
menselijke activiteit op het mariene milieu 
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te beoordelen en te beperken, om zo te 
werken aan een duurzaam beheer van de 
maritieme activiteiten.
2.4 bis 3. Horizontale concepten en 
technologieën die maritieme groei 
mogelijk maken
Vooruitgang op het vlak van horizontale 
sleuteltechnologieën (zoals ICT, 
elektronica, nanomaterialen, legeringen, 
biotechnologie, enz.) en nieuwe 
ontwikkelingen en concepten op het vlak 
van engineering zullen groei mogelijk 
blijven maken. De activiteiten zullen de 
weg banen voor grote doorbraken op het 
vlak van marien en maritiem onderzoek 
en oceaanobservatie (zoals 
diepzeeonderzoek, waarnemingssystemen, 
sensoren, geautomatiseerde systemen voor 
de monitoring van activiteiten en voor 
bewaking, screening van de mariene 
biodiversiteit, mariene geologische 
gevaren, onbemande duikvaartuigen, 
enz.) Het doel is om de effecten op het 
mariene milieu (zoals onderwatergeluid, 
de introductie van invasieve soorten en 
verontreinigende stoffen van op zee en 
van op het land, enz.) te beperken en de 
koolstofvoetafdruk van de menselijke 
activiteiten tot een minimum te herleiden. 
Horizontale sleuteltechnologieën zullen 
de tenuitvoerlegging van het mariene en 
maritieme EU-beleid ondersteunen.

Or. en

Amendement 725
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De internationale beoordeling van 
landbouwkennis, wetenschap en 
technologie voor ontwikkeling (IAASTD), 
een initiatief van de Wereldbank, in open 
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partnerschap met een groep 
belanghebbenden die bestaat uit meerdere 
organisaties, zoals de FAO, WMF, 
UNDP, UNEP, UNESCO, de Wereldbank 
en de WHO, schuift, na grondige 
raadpleging van wetenschappers overal 
ter wereld, een omvattend beleid en 
stappenplan naar voren dat als leiddraad 
gebruikt moet worden om een EU-
antwoord te formuleren op de uitdagingen 
om een voedselproductie- en -
toeleveringssysteem uit te werken/tot 
stand te brengen dat de 
hulpbronnenreserves niet degradeert. Dit 
beleid en stappenplan moet als richtsnoer 
dienen voor de ontwikkeling van 
specifieke werkprogramma's in het kader 
van deze uitdaging.

Or. en

Amendement 726
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de algemene bronnen voor externe 
adviesverlening zullen specifieke adviezen 
worden ingewonnen bij het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw 
(PCOL) over een aantal aspecten, 
waaronder strategische aspecten, via zijn 
prognoseactiviteiten en met betrekking tot 
de coördinatie tussen het op nationaal en 
Europees niveau uitgevoerde 
landbouwonderzoek. Er zullen passende 
verbanden worden gelegd met de acties 
van het Europese innovatiepartnerschap 
"Landbouwproductiviteit en 
duurzaamheid".

Naast de algemene bronnen voor externe 
adviesverlening zullen specifieke adviezen 
worden ingewonnen bij het Permanent 
Comité voor onderzoek in de landbouw 
(PCOL) over een aantal aspecten, 
waaronder strategische aspecten, via zijn 
prognoseactiviteiten en met betrekking tot 
de coördinatie tussen het op nationaal en 
Europees niveau uitgevoerde 
landbouwonderzoek. Er zullen passende 
verbanden worden gelegd met de acties 
van het Europese innovatiepartnerschap 
"Landbouwproductiviteit en 
duurzaamheid", waarvan de doelstellingen 
gericht moeten zijn op een 
ecosysteembenadering, met bijzondere 
aandacht voor agro-ecologie, en waarvan 
het beheer moet worden uitgevoerd in 
grondig overleg met alle 
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belanghebbenden.

Or. en

Amendement 727
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er bestaat reeds een grote hoeveelheid 
erkend wetenschappelijk bewijs voor het 
verband tussen de degradatie van de 
hulpbronnenreserves, met inbegrip van 
biodiversiteit, en de werking van 
natuurlijke en seminatuurlijke 
ecosystemen die essentiële diensten 
leveren aan de maatschappij; er moeten 
daarom dringend oplossingen voorgesteld 
worden op basis van dat 
wetenschappelijke bewijs.

Or. en

Amendement 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effect en de verspreiding van 
onderzoeksresultaten zal actief worden 
ondersteund met gerichte acties op het 
gebied van communicatie, de uitwisseling 
van kennis en de betrokkenheid van 
diverse actoren tijdens het volledige 
verloop van de projecten. De uitvoering 
omvat een groot aantal activiteiten, 
waaronder belangrijke demonstratie- en 
proefprojecten. Gemakkelijke en open 
toegang tot onderzoeksresultaten en beste 
praktijken worden bevorderd, in 
voorkomend geval met behulp van 

Het effect en de verspreiding van 
onderzoeksresultaten zal actief worden 
ondersteund met gerichte acties op het 
gebied van communicatie, de uitwisseling 
van kennis en de betrokkenheid van 
diverse actoren tijdens het volledige 
verloop van de projecten. De uitvoering 
omvat een groot aantal activiteiten, 
waaronder belangrijke demonstratie- en 
proefprojecten. Gemakkelijke en 
duurzame open toegang tot 
onderzoeksresultaten en beste praktijken 
worden bevorderd, in voorkomend geval 
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databanken. met behulp van databanken.

Or. en

Amendement 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het effect en de verspreiding van 
onderzoeksresultaten zal actief worden 
ondersteund met gerichte acties op het 
gebied van communicatie, de uitwisseling 
van kennis en de betrokkenheid van 
diverse actoren tijdens het volledige 
verloop van de projecten. De uitvoering 
omvat een groot aantal activiteiten, 
waaronder belangrijke demonstratie- en 
proefprojecten. Gemakkelijke en open 
toegang tot onderzoeksresultaten en beste 
praktijken worden bevorderd, in 
voorkomend geval met behulp van 
databanken.

Het effect en de verspreiding van 
onderzoeksresultaten zal actief worden 
ondersteund met gerichte acties op het 
gebied van communicatie, de uitwisseling 
van kennis en technologie en de 
betrokkenheid van diverse actoren tijdens 
het volledige verloop van de projecten. De 
uitvoering omvat een groot aantal 
activiteiten, waaronder belangrijke 
demonstratie- en proefprojecten. 
Gemakkelijke en open toegang tot 
onderzoeksresultaten en beste praktijken 
worden bevorderd, in voorkomend geval 
met behulp van databanken.

Or. en

Amendement 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de specifieke ondersteuning van het 
mkb is een sterkere participatie van 
boerenbedrijven, vissers en andere micro-
ondernemingen aan onderzoeks- en 
demonstratieactiviteiten mogelijk. Er wordt 
rekening gehouden met de specifieke 
behoeften van de primaire productiesector 
aan innovatieondersteunende diensten en 
voorlichtingsstructuren. De uitvoering van 
de acties omvat een groot aantal 
activiteiten, waaronder 

Door de specifieke ondersteuning van het 
mkb is een sterkere participatie van 
boerenbedrijven, vissers en andere micro-
ondernemingen aan onderzoeks- en 
demonstratieactiviteiten mogelijk. Er wordt 
rekening gehouden met de specifieke 
behoeften van de primaire productiesector 
aan innovatieondersteunende diensten en 
voorlichtingsstructuren. De uitvoering van 
de acties omvat een groot aantal 
activiteiten, waaronder 
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kennisuitwisselingsacties, waarbij 
landbouwers en intermediairs zullen 
worden betrokken teneinde een overzicht te 
krijgen van de onderzoeksbehoeften van de 
eindgebruikers. Een gemakkelijke en open 
toegang tot onderzoeksresultaten en beste 
praktijken zal worden bevorderd.

kennisuitwisselingsacties, waarbij 
landbouwers en intermediairs zullen 
worden betrokken teneinde een overzicht te 
krijgen van de onderzoeksbehoeften van de 
eindgebruikers. Een gemakkelijke en 
duurzame open toegang tot 
onderzoeksresultaten en beste praktijken 
zal worden bevorderd.

Or. en

Amendement 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal steun worden verleend voor de 
opstelling van normen, teneinde de 
markttoepassing van nieuwe biogebaseerde 
goederen en diensten te helpen versnellen.

Er zal steun worden verleend voor de 
opstelling van normen, vertrekkende bij de 
terrestrische en aquatische 
productiesystemen en gaande tot helemaal 
bij de eindverbruiker, teneinde de 
markttoepassing van nieuwe biogebaseerde 
goederen en diensten te helpen versnellen.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat er normen zullen worden opgesteld voor de hele 
waardeketen, van de primaire productie (terrestrisch of aquatisch) tot helemaal bij de 
eindverbruiker. Alleen zo kan om ervoor worden gezorgd dat de hele waardeketen de 
gemeenschappelijke doelstellingen haalt.

Amendement 732
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal steun worden verleend voor de 
opstelling van normen, teneinde de 
markttoepassing van nieuwe 

Waar nodig zal er steun worden verleend 
voor de opstelling van normen.
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biogebaseerde goederen en diensten te 
helpen versnellen.

Or. en

Amendement 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 2 – punt 2.5 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle sectoren van de bio-economie zullen 
toekomstgerichte activiteiten worden 
ondernomen, met inbegrip van de 
ontwikkeling van databanken, indicatoren 
en modellen voor mondiale, Europese, 
nationale en regionale dimensies. Er zal 
een Europese waarnemingspost voor de 
bio-economie worden ontwikkeld om de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de 
Unie en op mondiaal niveau in kaart te 
brengen en te volgen, 
prestatiekernindicatoren te ontwikkelen en 
het innovatiebeleid in de bio-economie te 
monitoren.

In alle sectoren van de bio-economie zullen 
toekomstgerichte activiteiten worden 
ondernomen, met inbegrip van de 
ontwikkeling van databanken, indicatoren 
en modellen voor mondiale, Europese, 
nationale en regionale dimensies. Er zal 
een Europese waarnemingspost voor de
bio-economie worden ontwikkeld waar 
alle belanghebbenden uit de wetenschap, 
het bedrijfsleven en de civiele 
maatschappij worden samengebracht, om 
de onderzoeks- en innovatieactiviteiten in 
de Unie en op mondiaal niveau in kaart te 
brengen en te volgen, 
prestatiekernindicatoren te ontwikkelen en 
het innovatiebeleid in de bio-economie te 
monitoren.

Or. en

Amendement 734
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Zekere, schone en efficiënte energie 3. Energie-efficiëntie en zekere, schone en 
efficiënte energie

Or. ro
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Amendement 735
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Vermindering van het energieverbruik 
en de koolstofvoetafdruk door slim en 
duurzaam gebruik

3.1. Verhoging van de energie-efficiëntie 
en vermindering van het energieverbruik 
en de koolstofvoetafdruk door slim en 
duurzaam gebruik

Or. ro

Amendement 736
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Vermindering van het energieverbruik 
en de koolstofvoetafdruk door slim en 
duurzaam gebruik

3.1. Vermindering van het energieverbruik 
en de koolstofvoetafdruk door slim en 
duurzaam energie op te wekken en te 
gebruiken

Or. en

Amendement 737
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energiebronnen en de 
consumptiepatronen van de industrie, het 
vervoer, de gebouwen en steden in Europa 
zijn over het algemeen niet duurzaam, met 
grote milieu- en klimaatgevolgen van dien. 
Voor de ontwikkeling van bijna 
energieneutrale gebouwen, uiterst 
efficiënte industrieën en de brede 
toepassing van energie-efficiënte 
benaderingen door bedrijven, burgers, 

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

gemeenten en steden zijn niet alleen 
technologische vorderingen vereist, maar 
ook niet-technologische oplossingen zoals 
nieuwe diensten op het gebied van 
adviesverlening, financiering en 
vraagbeheer. Energie-efficiëntie zou dus 
een van de meest kosteneffectieve 
manieren kunnen worden om de vraag naar 
energie terug te dringen en zo de 
continuïteit van de energievoorziening te 
versterken, de gevolgen voor het milieu en 
het klimaat te verminderen en het 
concurrentievermogen te vergroten.
Horizon 2020 kan de Unie helpen om 
meer te bereiken dan de streefpercentages 
van 20% door sterker in te zetten op de 
ontwikkeling en het gebruik van 
hernieuwbare energie en op innovatie op 
het vlak van energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 738
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energie terug te dringen en zo, samen met 
hernieuwbare energie, de energiesector 
koolstofarm te maken en de continuïteit 
van de energievoorziening te versterken, de 
gevolgen voor het milieu en het klimaat te 
verminderen en het mondiale 
concurrentievermogen en leiderschap van 
Europa te bestendigen en te vergroten.
Financiering voor het onderzoek naar en 
de ontwikkeling van op fossiele 
brandstoffen gebaseerde 
energieopwekking is daarom niet 
subsidiabel in het kader van deze 
maatschappelijke uitdaging.

Or. en

Motivering

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie zijn in het Stappenplan Energie 2050 van de EC 
opgenomen als 'no-regrets'-opties, naast infrastructuur. Onderzoek naar en ontwikkeling van 
technologieën op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie moeten gestimuleerd 
worden om deze doelstellingen te bereiken en de leidersrol van Europa op dit domein te 
bestendigen. Nu de overheidsmiddelen beperkt zijn, moet elke euro die uit de Horizon 2020-
begroting uitgegeven wordt aan fossiele brandstoftechnologie daarom beschouwd worden als 
een inbreuk op de doelstellingen die vastgelegd zijn in het kader van de uitdaging 'veilige, 
schone en efficiënte energie'.

Amendement 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energiebronnen en de 
consumptiepatronen van de industrie, het 
vervoer, de gebouwen en steden in Europa 
zijn over het algemeen niet duurzaam, met 
grote milieu- en klimaatgevolgen van dien. 
Voor de ontwikkeling van bijna 
energieneutrale gebouwen, uiterst 
efficiënte industrieën en de brede 
toepassing van energie-efficiënte 
benaderingen door bedrijven, burgers, 
gemeenten en steden zijn niet alleen 
technologische vorderingen vereist, maar 
ook niet-technologische oplossingen zoals 

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

vereist, maar ook niet-technologische 
oplossingen zoals nieuwe diensten op het 
gebied van adviesverlening, financiering en 
vraagbeheer. Energie-efficiëntie en -
zuinigheid zullen dus de meest 
kosteneffectieve manier worden om de 
vraag naar energie terug te dringen en zo 
de continuïteit van de energievoorziening 
te versterken, de gevolgen voor het milieu 
en het klimaat te verminderen en het 
mondiale concurrentievermogen en 
leiderschap van Europa te vergroten.
Financiering voor het onderzoek naar en 
de ontwikkeling van op fossiele 
brandstoffen gebaseerde technologieën is 
daarom niet subsidiabel in het kader van 
deze maatschappelijke uitdaging.

Or. en

Amendement 740
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

versterken, de gevolgen voor het milieu en 
het klimaat te verminderen en het 
concurrentievermogen te vergroten.

Or. en

Amendement 741
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 742
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 743
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2020 moet de uitstoot van 
broeikasgassen met 80-95% verminderd 
zijn. Alle scenario's in het Stappenplan 
Energie 2050 geven aan dat technologie 
voor hernieuwbare energie tegen het 
midden van deze eeuw het grootste 
aandeel van de 
energievoorzieningstechnologie zal 
uitmaken en dat energie-efficiëntie een 
cruciale rol zal spelen om de 
doelstellingen te halen. Daarom moet 
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85% van de begroting voor deze uitdaging 
naar onderzoek en innovatie op het gebied 
van hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie bij het eindgebruik gaan.

Or. en

Amendement 744
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.1. Om het energieverbruik te kunnen
verminderen en energieverspilling te 
kunnen voorkomen en tegelijkertijd in de 
behoeften van de samenleving en de 
economie te kunnen voorzien, is het niet 
alleen nodig om efficiëntere, 
betaalbaardere, milieuvriendelijkere en 
slimmere en diensten op de massamarkt 
worden geïntroduceerd, maar dat ook 
componenten en apparaten dusdanig 
worden geïntegreerd dat zij gezamenlijk 
een optimaal energieverbruik in gebouwen, 
de dienstensector en de industrie mogelijk 
maken.

3.1.1. Om de energie-efficiëntie te kunnen
verbeteren en energieverspilling te kunnen 
voorkomen en tegelijkertijd in de 
behoeften van de samenleving en de 
economie te kunnen voorzien, is het niet 
alleen nodig dat er efficiëntere, 
betaalbaardere, milieuvriendelijkere en 
slimmere diensten op de massamarkt 
worden geïntroduceerd, maar dat ook 
componenten en apparaten dusdanig 
worden geïntegreerd dat zij gezamenlijk 
een optimaal energieverbruik in gebouwen, 
de dienstensector en de industrie mogelijk 
maken.

Or. it

Amendement 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de invoering van deze technologieën 
en diensten te waarborgen en de 
consumenten in het genot van alle 
voordelen daarvan te laten komen (met 
inbegrip van de mogelijkheid om hun eigen 
verbruik precies te controleren) moet de 
energieprestatie ervan worden aangepast 
aan en geoptimaliseerd voor de omgeving 

Om de invoering van deze technologieën 
en diensten te waarborgen en de 
consumenten in het genot van alle 
voordelen daarvan te laten komen (met 
inbegrip van de mogelijkheid om hun eigen 
verbruik precies te controleren) moet de 
energieprestatie ervan worden aangepast 
aan en geoptimaliseerd voor de omgeving 
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waarin zij worden toegepast. Hiervoor is 
niet alleen onderzoek naar en ontwikkeling 
en beproeving van innovatieve informatie-
en communicatietechnologie (ICT) en van 
bewakings- en controletechnieken nodig, 
maar ook grootschalige 
demonstratieprojecten en precommerciële 
toepassingen, teneinde voor de nodige 
interoperabiliteit en schaalbaarheid te 
zorgen. Dergelijke projecten dienen erop te 
zijn gericht gemeenschappelijke 
procedures voor de verzameling, 
vergelijking en analyse van verbruiks- en 
emissiegegevens te ontwikkelen met het 
oog op de bevordering van de 
meetbaarheid, transparantie, sociale 
acceptatie, planning en zichtbaarheid van 
het energieverbruik en het effect ervan 
voor het milieu.

waarin zij worden toegepast. Hiervoor is 
niet alleen onderzoek naar en ontwikkeling 
en beproeving van innovatieve informatie-
en communicatietechnologie (ICT) en van 
bewakings- en controletechnieken nodig, 
maar ook grootschalige 
demonstratieprojecten en precommerciële 
toepassingen, teneinde voor de nodige 
interoperabiliteit en schaalbaarheid te 
zorgen. Dergelijke projecten dienen erop te 
zijn gericht gemeenschappelijke 
procedures voor de verzameling, 
vergelijking en analyse van verbruiks- en 
emissiegegevens te ontwikkelen met het 
oog op de bevordering van de 
meetbaarheid, transparantie, 
nauwkeurigheid, sociale acceptatie, 
planning en zichtbaarheid van het 
energieverbruik en het effect ervan voor 
het milieu.

Or. en

Amendement 746
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de invoering van deze technologieën 
en diensten te waarborgen en de 
consumenten in het genot van alle 
voordelen daarvan te laten komen (met 
inbegrip van de mogelijkheid om hun eigen 
verbruik precies te controleren) moet de 
energieprestatie ervan worden aangepast 
aan en geoptimaliseerd voor de omgeving 
waarin zij worden toegepast. Hiervoor is 
niet alleen onderzoek naar en ontwikkeling 
en beproeving van innovatieve informatie-
en communicatietechnologie (ICT) en van 
bewakings- en controletechnieken nodig, 
maar ook grootschalige 
demonstratieprojecten en precommerciële 
toepassingen, teneinde voor de nodige 
interoperabiliteit en schaalbaarheid te 

Om de invoering van deze technologieën 
en diensten te waarborgen en de 
consumenten in het genot van alle 
voordelen daarvan te laten komen (met 
inbegrip van de mogelijkheid om hun eigen 
verbruik precies te controleren) moet de 
energieprestatie ervan worden verbeterd, 
aangepast aan en geoptimaliseerd voor de 
omgeving waarin zij worden toegepast. 
Hiervoor is niet alleen onderzoek naar en 
ontwikkeling en beproeving van 
innovatieve informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) en van 
bewakings- en controletechnieken nodig, 
maar ook grootschalige 
demonstratieprojecten en precommerciële 
toepassingen, teneinde voor de nodige 
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zorgen. Dergelijke projecten dienen erop te 
zijn gericht gemeenschappelijke 
procedures voor de verzameling, 
vergelijking en analyse van verbruiks- en 
emissiegegevens te ontwikkelen met het 
oog op de bevordering van de 
meetbaarheid, transparantie, sociale 
acceptatie, planning en zichtbaarheid van 
het energieverbruik en het effect ervan 
voor het milieu.

interoperabiliteit en schaalbaarheid te 
zorgen. Dergelijke projecten dienen erop te 
zijn gericht gemeenschappelijke 
procedures voor de verzameling, 
vergelijking en analyse van verbruiks- en 
emissiegegevens te ontwikkelen met het 
oog op de bevordering van de 
meetbaarheid, transparantie, sociale 
acceptatie, planning en zichtbaarheid van 
het energieverbruik en het effect ervan 
voor het milieu.

Or. en

Amendement 747
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de Unie wordt een groot deel van de 
energie verbruikt voor verwarmings- en 
koelingsdoeleinden, zodat de ontwikkeling 
van kosteneffectieve en efficiënte 
technologieën en 
systeemintegratietechnieken op dit gebied, 
zoals netwerkconnectiviteit met 
gestandaardiseerde talen en diensten, een 
grote bijdrage zou kunnen leveren tot de 
vermindering van de vraag naar energie. 
Hiervoor zijn onderzoek en demonstraties 

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

van nieuw systemen en componenten voor 
toepassingen voor zowel industrieel als 
huishoudelijk gebruik vereist, bijvoorbeeld 
wat betreft gedecentraliseerde toevoer van 
heet water en stadsverwarming of de 
verwarming en koeling van ruimten. Dit 
onderzoek en deze demonstraties dienen 
verschillende technologieën te omvatten: 
zonneverwarming, geothermische energie, 
biomassa, warmtepompen, 
warmtekrachtkoppeling, enz. en moeten 
voldoen aan de vereisten inzake bijna-
energieneutrale gebouwen en 
wijkvoorzieningen. Er zijn echter verdere 
doorbraken nodig, met name op het gebied 
van de opslag van uit hernieuwbare 
energiebronnen verkregen warmte en wat 
betreft de ontwikkeling en installatie van 
efficiënte combinaties van hybride 
verwarmings- en koelsystemen voor 
gecentraliseerde en gedecentraliseerde 
toepassingen.

Or. en

Amendement 749
Paul Rübig

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de Unie wordt een groot deel van de 
energie verbruikt voor verwarmings- en 
koelingsdoeleinden, zodat de ontwikkeling 
van kosteneffectieve en efficiënte 
technologieën en 
systeemintegratietechnieken op dit gebied, 
zoals netwerkconnectiviteit met 
gestandaardiseerde talen en diensten, een 
grote bijdrage zou kunnen leveren tot de 
vermindering van de vraag naar energie. 
Hiervoor zijn onderzoek en demonstraties 
van nieuw systemen en componenten voor 
toepassingen voor zowel industrieel als 
huishoudelijk gebruik vereist, bijvoorbeeld 
wat betreft gedecentraliseerde toevoer van 
heet water en stadsverwarming of de 

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

koeling van ruimten. Dit onderzoek en 
deze demonstraties dienen verschillende 
technologieën te omvatten: 
zonneverwarming, geothermische energie, 
biomassa, warmtepompen, 
warmtekrachtkoppeling, enz. en moeten 
voldoen aan de vereisten inzake bijna-
energieneutrale gebouwen en 
wijkvoorzieningen. Er zijn echter verdere 
doorbraken nodig, met name op het gebied 
van de opslag van uit hernieuwbare 
energiebronnen verkregen warmte en wat 
betreft de ontwikkeling en installatie van 
efficiënte combinaties van energiebronnen 
en technologieën in hybride verwarmings-
en koelsystemen voor gecentraliseerde en 
gedecentraliseerde toepassingen.

Or. en

Motivering

Verwarming en koeling vertegenwoordigt bijna 50% van de vraag naar energie bij de 
eindgebruikers in de Europese Unie, en dat aandeel is nog groter - meer dan 80% - in 
gebouwen. Hernieuwbare verwarmings- en koeltechnologie (RHC) en de daaraan gerelateerde 
infrastructuur is van essentieel belang om de energie- en klimaatdoelstellingen van Europa te 
verwezenlijken, omdat deze technologie een schone en efficiënte oplossing kan vormen om 
tegemoet te komen aan die energiebehoeften. Het beleid op Europees en nationaal niveau slaagt 
er echter niet in om het enorme potentieel van hernieuwbare verwarmings- en koelsystemen te 
benutten. In het Stappenplan Energie 2050 (COM(2011)0885) wordt het belang van 
hernieuwbare verwarming en koeling slechts kort vermeld. Ook in de huidige versie van het 
voorstel voor een besluit van de Raad over Horizon 2020 komt RHC-technologie nauwelijks aan 
bod. Deze technologie wordt enkel vermeld in een alinea (3.1.2) van het hoofdstuk inzake 
energie-efficiëntie. Het welzijn en de industriële toekomst van Europa is afhankelijk van een 
schone, veilige en betaalbare energievoorziening voor alle soorten vraag. Daarvoor is actieve 
beleidsondersteuning nodig! Een toereikende erkenning van verwarmings- en koeltechnologie in 
het toekomstige EU-programma voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing zal ook helpen om 
het technologische leiderschap van de regio in die sectoren in stand te houden. Met het 
voorgestelde amendement worden verwarming en koeling duidelijker erkend, doordat ze op 
hetzelfde niveau geplaatst worden als elektriciteit. Dat is noodzakelijk als we de markten en de 
maatschappij in haar geheel een duidelijke boodschap willen meegeven en Europa een leidersrol 
willen toebedelen in de ontwikkeling van het energiescenario voor de toekomst.

Amendement 750
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de vraag naar verwarming en koeling 
sterker te beperken, moeten 
efficiëntiemaatregelen gepaard gaan met 
de invoering van koolstofarme en 
koolstofvrije verwarmings- en 
koelingsbronnen aan de aanbodzijde. Om 
het potentieel van hernieuwbare 
verwarmings- en koeltechnologie (RHC) 
aan te boren, moeten het onderzoek en de 
ontwikkelingsactiviteiten aanzienlijk 
geïntensiveerd worden. Om de toepassing 
van RHC-technologieën de juiste 
stimulans te geven, moeten deze 
technologieën efficiënter en goedkoper 
worden. Er moeten nieuwe oplossingen 
ontwikkeld worden, met name voor bijna 
energieneutrale gebouwen en districten. 
Meer bepaald moet er een duurzame en 
bijzonder doeltreffende toeleveringsketen 
en dienovereenkomstig gebruik van 
biomassa ontwikkeld worden, moeten er 
betaalbare zonneverwarmingssystemen en 
door de zon verwarmde gebouwen 
ontwikkeld worden, evenals efficiënte en 
kosteneffectieve geothermale 
verwarmingssystemen, kostenefficiënte 
warmtepompen, efficiënte 
sleuteltechnologieën (opslag van warmte-
energie en hybridesystemen) en slimme 
netwerken voor warmte-energie.

Or. en

Amendement 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
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de luchtverontreiniging. Steden zien zich 
inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

de luchtverontreiniging. In dat verband 
moeten er geïntegreerde stedelijke 
ontwikkelingstrategieën worden 
bevorderd die rekening houden met 
energie-efficiëntie, toegankelijkheid, 
groene ruimten, de aanpassing van 
habitats en sociale integratie. Steden zien 
zich inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

Or. en

Amendement 752
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
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verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
de luchtverontreiniging. Steden zien zich 
inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
de verontreiniging. Steden zien zich 
inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
om het totale energieverbruik te beperken 
en meer systemische oplossingen voor 
innovatieve energie te ontwikkelen 
(hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 
en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een op hernieuwbare 
grondstoffen gebaseerde, energie-
efficiënte samenleving. Er moet worden 
gedacht aan gerichte initiatieven ter 
ondersteuning van de convergentie van 
industriële waardeketens van de energie-, 
vervoers- en ICT-sector voor slimme 
stedelijke toepassingen. Tegelijk moeten 
op ware grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische, milieu- en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

Or. en

Amendement 753
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel 3 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
de luchtverontreiniging. Steden zien zich 
inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van vervoer, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. Tevens is 
onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de 
sociale, economische en culturele 
vraagstukken die met deze omschakeling 
verband houden.

Stedelijke gebieden behoren tot de grootste 
verbruikers van energie in de Unie en zijn 
dan ook verantwoordelijk voor een groot 
deel van de uitstoot van broeikasgassen en 
de luchtverontreiniging. Steden zien zich 
inmiddels met een afname van de 
luchtkwaliteit en de gevolgen van de 
klimaatverandering geconfronteerd en 
moeten eigen bestrijdings- en 
aanpassingsstrategieën ontwikkelen. Het 
vinden van innovatieve energieoplossingen 
(energie-efficiëntie en systemen voor de 
elektriciteitsvoorziening en verwarming en 
koeling) die geïntegreerd zijn met de 
systemen op het gebied van schoon 
vervoer (met inbegrip van het vervoer over 
zee) en schone voertuigen, 
afvalverwerking en waterzuivering en ICT-
oplossingen voor de stedelijke omgeving, 
is derhalve van cruciaal belang voor de 
omschakeling naar een koolstofarme 
samenleving. Er moet worden gedacht aan 
gerichte initiatieven ter ondersteuning van 
de convergentie van industriële 
waardeketens van de energie-, vervoers- en 
ICT-sector voor slimme stedelijke 
toepassingen. Tegelijk moeten op ware 
grootte nieuwe technologische, 
organisatorische, plannings- en zakelijke 
modellen worden ontwikkeld en beproefd 
die aan de behoeften en capaciteiten van 
steden en gemeenten voldoen. De nadruk 
moet liggen op de onderlinge afstemming 
van een brede waaier aan 
onderzoeksactiviteiten om tot nieuwe 
marktoplossingen en technologieën te 
komen die een langetermijnvisie bieden.
Tevens is onderzoek nodig om inzicht te 
krijgen in de sociale, economische en 
culturele vraagstukken die met deze 
omschakeling verband houden.

Or. en


