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Amendement 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2. Goedkope en koolstofarme 
energievoorziening

3.2 Duurzame en koolstofarme 
energievoorziening

Or. en

Amendement 755
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2. Goedkope en koolstofarme
energievoorziening

3.2 Goedkope energievoorziening met 
geringe emissie

Or. en

Amendement 756
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2. Goedkope en koolstofarme
energievoorziening

3.2. Goedkope, op hernieuwbare 
hulpbronnen gebaseerde 
energievoorziening met een laag risico

Or. en

Amendement 757
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn en de verouderde 
structuren van de energiemarkt. Er bestaat 
daarom een dringende behoefte aan 
oplossingen om de kosten aanzienlijk te 
verlagen en tegelijk de prestaties en de 
duurzaamheid te verhogen, opdat de 
markttoepassing van duurzame 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Om dit te bereiken, moet 
ten minste drie kwart van de begroting 
voor "veilige, schone en efficiënte 
energie" worden toegewezen aan 
hernieuwbare-energietechnologie en 
energie-efficiëntie. Met name bestaat 
behoefte aan:

Or. en

Amendement 758
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Sinds KP7 zijn de kosten 
dankzij hernieuwbare energie aanzienlijk 
gedaald; om deze daling verder te 
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stimuleren, moet echter ten minste twee 
derde van de begroting in het kader van 
deze uitdaging aan hernieuwbare-
energietechnologie worden toegewezen, 
waarbij met name behoefte bestaat aan:

Or. en

Motivering

Het is cruciaal dat de EU voldoende financiering verstrekt om de doelstellingen te kunnen 
bereiken zoals die beschreven staan in de richtlijn hernieuwbare energie en in het Stappenplan 
Energie 2050 waarin hernieuwbare energiebronnen in 2050 55% tot 75% van het bruto-
eindverbruik van energie en tot 97% van het elektriciteitsverbruik tegen zo laag mogelijke kosten 
voor hun rekening zouden moeten nemen.

Amendement 759
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld.

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsproductie
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten te verlagen ten einde de 
systemen betaalbaar en concurrerend te 
maken en tegelijk de prestaties en de 
duurzaamheid te verhogen, opdat de 
markttoepassing van koolstofarme 
elektriciteitsopwekking kan worden 
versneld.

Or. it

Amendement 760
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame, op hernieuwbare hulpbronnen 
gebaseerde, energie-efficiënte economie. 
De marktinvoering van systemen voor 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag, onder meer vanwege het 
feit dat de huidige energiesystemen zijn 
ontworpen voor historische installaties en 
technologieën die tot op de dag van 
vandaag het grootste deel van de 
onderzoeksbegrotingen en subsidies in 
Europa en de wereld opslorpen. Er bestaat 
daarom een dringende behoefte aan 
oplossingen om de belemmeringen voor 
markttoegang te verlagen en tegelijk de 
prestaties en de duurzaamheid te verhogen, 
opdat de markttoepassing van 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Or. en

Amendement 761
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. De kosten van 
hernieuwbare energiebronnen zijn de 
afgelopen jaren sterk gedaald. Om een 
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verdere kostenverlaging tot stand te 
brengen en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energiebronnen te 
stimuleren, zou ten minste twee derde van 
de begroting in het kader van deze 
uitdaging aan hernieuwbare 
energiebronnen besteed moeten worden. 
Met name bestaat behoefte aan:

Or. en

Amendement 762
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Daarom zou van de 
voorgestelde begroting die beschikbaar is 
voor andere energie dan kernenergie, ten
minste twee derde aan hernieuwbare-
energietechnologie en energie-efficiëntie 
moeten worden toegewezen, waarbij met
name behoefte bestaat aan:

Or. en

Amendement 763
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Tegelijkertijd moeten de 
transitiebrandstoffen die nodig zijn om 
aan de elektriciteitsbehoefte te voldoen, 
worden verbeterd om hun emissies en hun 
milieueffect te beperken totdat ze door 
koolstofarme alternatieven kunnen 
worden vervangen. Met name bestaat 
behoefte aan:

Or. en

Amendement 764
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. Met name bestaat 
behoefte aan:

Elektriciteit speelt een centrale rol bij de 
totstandbrenging van een ecologisch 
duurzame koolstofarme economie. De 
marktinvoering van systemen voor 
koolstofarme elektriciteitsopwekking 
verloopt te traag vanwege de hoge kosten 
die ermee gemoeid zijn. Er bestaat daarom 
een dringende behoefte aan oplossingen 
om de kosten aanzienlijk te verlagen en 
tegelijk de prestaties en de duurzaamheid 
te verhogen, opdat de markttoepassing van 
koolstofarme elektriciteitsopwekking kan 
worden versneld. De activiteiten moeten 
zich richten op onderzoek en innovatie in 
hernieuwbare-energietechnologieën zoals 
fotovoltaïsche, thermische zonne- en 
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windenergie om de efficiëntie ervan te 
verbeteren en de kosten van deze 
technologieën te verlagen, zodat ze meer 
concurrerend op de markt worden. Het is 
met name nodig om:

Or. en

Amendement 765
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2. – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.
Hiervoor zou samenwerking met andere 
onderdelen van het Horizon 2020-
programma moeten worden bevorderd 
met betrekking tot onderzoek naar de 
beschikbaarheid, productie en vervanging 
van nieuwe en technologische materialen, 
met inbegrip van zeldzame-
aardmaterialen en andere kritieke 
hulpbronnen die nodig zijn voor 
windturbines.

Or. en

Amendement 766
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen. Ten
einde beter te kunnen vaststellen of 
windenergie tot de verwezenlijking van 
deze doelstelling kan bijdragen, zal in het 
SET-plan een aparte begrotingspost voor 
EII's op het gebied van windenergie 
worden gecreëerd.

Or. it

Amendement 767
Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 30% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
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de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

Or. en

Amendement 768
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar het ontwerp, de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

Or. fr

Amendement 769
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 

De doelstelling is om de kosten voor de 
elektriciteitsopwekking door 
windkrachtcentrales op het land en voor de 
kust tegen 2020 met rond 20% te 
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verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen.

verminderen in vergelijking tot 2010, om 
windkrachtcentrales meer naar de zee te 
verplaatsen en voor een goede integratie in 
het elektriciteitsnet te zorgen. De aandacht 
gaat hierbij vooral uit naar de 
ontwikkeling, beproeving en demonstratie 
van grootschaligere windgeneratoren van 
de volgende generatie, naar efficiëntere 
generatoren en een grotere 
beschikbaarheid, zowel on- als offshore 
(ook in afgelegen gebieden en gebieden 
met ongunstige weersomstandigheden) en 
naar nieuwe serieproductieprocessen. De 
geschiktheid van afgelegen gebieden met 
ongunstige weersomstandigheden moet 
worden onderzocht met behulp van 
passende atmosferische en 
oceanografische 
modelleringsinstrumenten. Om deze 
doelstellingen te behalen, moet in het 
SET-plan een aparte begrotingspost voor 
het Europees industrieel initiatief inzake 
windenergie worden uitgetrokken.

Or. en

Motivering

De Commissie verwacht in haar stappenplan Energie 2050 dat windenergie de belangrijkste 
elektriciteitsopwekkingstechnologie wordt die in 2050 tussen 31,6% en 48,7% van de 
elektriciteitsproductie zal leveren, meer dan welke andere technologie dan ook. Dit zal niet 
kunnen plaatsvinden zonder gerichte onderzoeksfinanciering.  De begrotingspost biedt niet 
alleen financiële ondersteuning, maar ook de politieke zekerheid die de sector nodig heeft om 
investeringsstrategieën uit te zetten en de hefboomwerking in de medegefinancierde projecten te 
vergroten.

Amendement 770
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van zonne-energie, zowel van 
fotovoltaïsche (PV) als geconcentreerde 
zonne-energie (CSP), moeten tegen 2020 
zijn gehalveerd ten opzichte van 2010 
opdat deze vorm van energie een aandeel 
op de elektriciteitsmarkt kan veroveren.

De kosten van zonne-energie, zowel van 
fotovoltaïsche (PV) als geconcentreerde 
zonne-energie (CSP), moeten tegen 2020 
ten minste zijn gehalveerd ten opzichte van 
2010 opdat deze vorm van energie een 
aandeel op de elektriciteitsmarkt kan 
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veroveren.

Or. it

Amendement 771
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van 
massaproductie nodig met het oog op 
grootschalige toepassing.

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van de 
voordelen van massaproductie nodig met 
het oog op grootschalige toepassing tegen 
betaalbare en concurrerende kosten.

Or. it

Amendement 772
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van 
massaproductie nodig met het oog op 
grootschalige toepassing.

Voor PV is daartoe onderzoek naar 
krachtiger productieprocessen en 
producten, demonstratie en beproeving van 
massaproductie met het oog op 
grootschalige toepassing en 
langetermijnonderzoek naar nieuwe 
technologieën nodig. De nadruk zal liggen 
op de ontwikkeling en demonstratie van 
een verbeterde net- en gebouweninterface 
(netopslag en actieve omzetters die 
diensten verlenen voor de exploitatie van 
elektriciteitssystemen, geavanceerde 
multifunctionele PV-modules en "balance 
of system (BoS)"-elementen met 
specifieke functionaliteiten voor integratie 
van gebouwen).

Or. en
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Motivering

Horizon 2020 moet er mede voor zorgen dat alle prioriteiten in de stappenplannen voor 2010-
2020 van de PV- en CSP-technologieën in het kader van het Europese industriële initiatief voor 
zonne-energie worden verwezenlijkt.

Amendement 773
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor CSP zal de nadruk liggen op de 
ontwikkeling van methoden ter verhoging 
van de efficiëntie en vermindering van de 
kosten en de milieugevolgen, teneinde de 
industrie in staat te stellen bewezen 
technologieën op te schalen door 
prototype-energiecentrales te bouwen.

Voor CSP zal de nadruk liggen op de 
ontwikkeling van methoden ter verhoging 
van de efficiëntie en distribueerbaarheid, 
door opslag en hybridisatie, en 
vermindering van de kosten en de 
milieugevolgen. Naast 
onderzoeksonderwerpen, is het doel de 
industrie beter in staat te stellen bewezen 
technologieën op te schalen door 
prototype-energiecentrales te bouwen. 
Oplossingen voor het efficiënt 
combineren van productie van zonne-
energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen zoals biomassa in hybride 
centrales kunnen een krachtige 
elektriciteitsopwekking mogelijk maken, 
of voor andere doeleinden dienen zoals 
waterontzilting.

Or. en

Motivering

Horizon 2020 moet er mede voor zorgen dat alle prioriteiten in de stappenplannen voor 2010-
2020 van de PV- en CSP-technologieën in het kader van het Europese industriële initiatief voor 
zonne-energie worden verwezenlijkt.

Amendement 774
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van 
massaproductie nodig met het oog op 
grootschalige toepassing.

Voor PV is daartoe langetermijnonderzoek 
naar nieuwe concepten en systemen, 
demonstratie en beproeving van 
massaproductie nodig met het oog op 
grootschalige toepassing van zowel 
gecentraliseerde als kleinschalige 
gedecentraliseerde PV-systemen en meer 
nadruk op gebieden waar Europa sterk in 
is, zoals industrieel ontwerp en integratie 
van gebouwen.

Or. en

Amendement 775
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten einde beter te kunnen vaststellen of 
windenergie tot de verwezenlijking van 
deze doelstelling kan bijdragen, zal in het 
SET-plan een aparte begrotingspost voor 
EII's op het gebied van windenergie 
worden gecreëerd.

Or. it

Amendement 776
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.3. Ontwikkeling van concurrerende en 
uit milieuoogpunt veilige technologieën 
voor koolstofopvang, -vervoer en opslag

Schrappen

Koolstofopvang en -opslag (carbon 
capture and storage – CCS) is een 
belangrijke optie die op commerciële 
schaal breed en wereldwijd moet worden 
toegepast om de doelstelling van een 
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koolstofneutrale energieopwekking en een 
koolstofarm producerende industrie tegen 
2050 te kunnen verwezenlijken. Het 
oogmerk is om de extra kosten die zijn 
verbonden aan de toepassing van CCS in 
kolen- en gasgestookte energiecentrales 
tot een minimum te beperken in 
vergelijking met gelijkwaardige centrales 
zonder CCS en energie-intensieve 
industriële installaties.
Er zal met name steun worden verleend 
voor demonstraties van de volledige CCS-
keten voor een representatieve reeks 
verschillende opties voor opvang-, 
vervoers- en opslagtechnologie. Deze 
activiteiten zullen vergezeld gaan van 
onderzoek met het oog op de verdere 
ontwikkeling van deze technologieën en 
op het creëren van meer concurrerende 
opvangtechnologieën, verbeterde 
componenten, geïntegreerde systemen en 
processen, veilige geologische opslag en 
rationele oplossingen voor grootschalig 
hergebruik van opgevangen CO2 ter 
bevordering van de commerciële 
toepassing van CCS-technologieën voor 
met fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales en andere 
koolstofintensieve industrieën na 2020.

Or. it

Amendement 777
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.3. Ontwikkeling van concurrerende en 
uit milieuoogpunt veilige technologieën 
voor koolstofopvang, -vervoer en opslag

Schrappen

Koolstofopvang en -opslag (carbon 
capture and storage – CCS) is een 
belangrijke optie die op commerciële 
schaal breed en wereldwijd moet worden 
toegepast om de doelstelling van een 
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koolstofneutrale energieopwekking en een 
koolstofarm producerende industrie tegen 
2050 te kunnen verwezenlijken. Het 
oogmerk is om de extra kosten die zijn 
verbonden aan de toepassing van CCS in 
kolen- en gasgestookte energiecentrales 
tot een minimum te beperken in 
vergelijking met gelijkwaardige centrales 
zonder CCS en energie-intensieve 
industriële installaties.
Er zal met name steun worden verleend 
voor demonstraties van de volledige CCS-
keten voor een representatieve reeks 
verschillende opties voor opvang-, 
vervoers- en opslagtechnologie. Deze 
activiteiten zullen vergezeld gaan van 
onderzoek met het oog op de verdere 
ontwikkeling van deze technologieën en 
op het creëren van meer concurrerende 
opvangtechnologieën, verbeterde 
componenten, geïntegreerde systemen en 
processen, veilige geologische opslag en 
rationele oplossingen voor grootschalig 
hergebruik van opgevangen CO2 ter 
bevordering van de commerciële 
toepassing van CCS-technologieën voor 
met fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales en andere 
koolstofintensieve industrieën na 2020.

Or. en

Amendement 778
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.3. Ontwikkeling van concurrerende en 
uit milieuoogpunt veilige technologieën 
voor koolstofopvang, -vervoer en opslag

3.2.3. Ontwikkeling van concurrerende en 
uit milieuoogpunt veilige technologieën 
voor koolstofopvang, -gebruik, -vervoer, 
en -opslag

Or. en

Amendement 779
Konrad Szymański
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofopvang en -opslag (carbon capture 
and storage – CCS) is een belangrijke optie
die op commerciële schaal breed en 
wereldwijd moet worden toegepast om de 
doelstelling van een koolstofneutrale 
energieopwekking en een koolstofarm 
producerende industrie tegen 2050 te 
kunnen verwezenlijken. Het oogmerk is 
om de extra kosten die zijn verbonden aan 
de toepassing van CCS in kolen- en 
gasgestookte energiecentrales tot een 
minimum te beperken in vergelijking met 
gelijkwaardige centrales zonder CCS en 
energie-intensieve industriële installaties.

Koolstofopvang en -opslag (carbon capture 
and storage – CCS) en koolstofopvang en 
-hergebruik (carbon capture and usage -
CCU) zijn belangrijke opties die op 
commerciële schaal breed en wereldwijd 
moeten worden toegepast om de 
doelstelling van een koolstofneutrale 
energieopwekking en een koolstofarm 
producerende industrie tegen 2050 te 
kunnen verwezenlijken. Het oogmerk is 
om de extra kosten die zijn verbonden aan 
de toepassing van CCS in kolen- en 
gasgestookte energiecentrales tot een 
minimum te beperken in vergelijking met 
gelijkwaardige centrales zonder CCS en 
energie-intensieve industriële installaties.

Or. en

Amendement 780
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofopvang en -opslag (carbon capture 
and storage – CCS) is een belangrijke 
optie die op commerciële schaal breed en 
wereldwijd moet worden toegepast om de 
doelstelling van een koolstofneutrale 
energieopwekking en een koolstofarm 
producerende industrie tegen 2050 te 
kunnen verwezenlijken. Het oogmerk is 
om de extra kosten die zijn verbonden aan 
de toepassing van CCS in kolen- en 
gasgestookte energiecentrales tot een 
minimum te beperken in vergelijking met 
gelijkwaardige centrales zonder CCS en 
energie-intensieve industriële installaties.

Koolstofopvang en -opslag (carbon capture 
and storage – CCS) is een van de opties die 
op commerciële schaal breed en 
wereldwijd moet worden toegepast om de 
doelstelling van een koolstofneutrale 
energieopwekking en een koolstofarm 
producerende industrie tegen 2050 te 
kunnen verwezenlijken. Het oogmerk is 
om de extra kosten die zijn verbonden aan 
de toepassing van CCS in kolen- en 
gasgestookte energiecentrales tot een 
minimum te beperken in vergelijking met 
gelijkwaardige centrales zonder CCS en 
energie-intensieve industriële installaties.

Or. en
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Motivering

Het aanduiden van CCS als een "belangrijke optie" om een koolstofarm producerende economie 
te verwezenlijken, is overdreven gezien de rol van energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energiebronnen en netwerken als "no-regret opties" op de weg naar een koolstofvrije economie. 
Bovendien is de CO2-emissiefactor voor opslag nog steeds onderwerp van discussie.

Amendement 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofopvang en -opslag (carbon capture 
and storage – CCS) is een belangrijke optie 
die op commerciële schaal breed en 
wereldwijd moet worden toegepast om de 
doelstelling van een koolstofneutrale 
energieopwekking en een koolstofarm 
producerende industrie tegen 2050 te 
kunnen verwezenlijken. Het oogmerk is 
om de extra kosten die zijn verbonden aan 
de toepassing van CCS in kolen- en
gasgestookte energiecentrales tot een 
minimum te beperken in vergelijking met 
gelijkwaardige centrales zonder CCS en 
energie-intensieve industriële installaties.

Koolstofopvang en -opslag (carbon capture 
and storage – CCS) is een belangrijke optie 
die op commerciële schaal breed en 
wereldwijd moet worden toegepast om de 
doelstelling van een koolstofneutrale 
energieopwekking en een koolstofarm 
producerende industrie tegen 2050 te 
kunnen verwezenlijken. Het oogmerk is 
om de extra kosten die zijn verbonden aan 
de toepassing van CCS, en met name
gasgestookte energiecentrales, tot een 
minimum te beperken in vergelijking met 
gelijkwaardige centrales zonder CCS en 
energie-intensieve industriële installaties.

Or. en

Amendement 782
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofopvang en -hergebruik (CCU) 
bieden potentieel voor toepassingen met 
toegevoegde waarde voor in 
energiecentrales en industriële installaties 
opgevangen CO2 en kunnen een bijdrage 
leveren aan een koolstofvrije economie. 
CCU-systemen en technologieën voor het 
omzetten van CO2 in producten als 
chemische stoffen, meststoffen, 
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brandstoffen en bio-oliën moeten verder 
worden onderzocht.

Or. en

Amendement 783
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Koolstofopvang kan synergetisch 
samengaan met koolstofopslag in 
chemische producten ("koolstof naar 
chemische stoffen"). Bovendien bestaat 
de mogelijkheid van op synthesegas 
gebaseerde productie van brandstoffen 
voor opslag die gebruikt kunnen worden 
om een fluctuerende energieproductie te 
nivelleren middels de integratie van 
duurzame waterstof. De geproduceerde 
brandstof kan worden gebruikt als 
piekhoeveelheden elektriciteit moeten 
worden opgewekt. De ontwikkeling van 
goedkope en brandstoftolerante 
vergassingstechnologieën is essentieel 
voor deze systemen.

Or. en

Amendement 784
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts moet tijdig een betrouwbare CO2-
infrastructuur worden ontwikkeld, 
aangezien de meeste op fossiele 
brandstoffen gestookte energiecentrales 
en andere CO2-bronnen niet dicht bij de 
opslaggebieden zullen liggen, daar deze in 
veel gevallen onder zeeniveau liggen, 
terwijl de energiecentrales zich doorgaans 
op plekken bevinden waar de vraag naar 
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elektriciteit groot is.

Or. en

Amendement 785
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal met name steun worden verleend 
voor demonstraties van de volledige CCS-
keten voor een representatieve reeks 
verschillende opties voor opvang-, 
vervoers- en opslagtechnologie. Deze 
activiteiten zullen vergezeld gaan van 
onderzoek met het oog op de verdere 
ontwikkeling van deze technologieën en op 
het creëren van meer concurrerende 
opvangtechnologieën, verbeterde 
componenten, geïntegreerde systemen en 
processen, veilige geologische opslag en 
rationele oplossingen voor grootschalig 
hergebruik van opgevangen CO2 ter 
bevordering van de commerciële 
toepassing van CCS-technologieën voor 
met fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales en andere 
koolstofintensieve industrieën na 2020.

Er zal met name steun worden verleend 
voor studies die door publiek-private 
partnerschappen worden gefinancierd 
voor demonstraties van de volledige CCS-
keten voor een representatieve reeks 
verschillende opties voor opvang-,
vervoers- en opslagtechnologie, alsmede 
koolstofopvang en 
-hergebruiktechnologieën (CCU). Deze 
activiteiten zullen vergezeld gaan van 
onderzoek dat door publiek-private 
partnerschappen wordt gefinancierd met 
het oog op de verdere ontwikkeling van 
deze technologieën en op het creëren van 
meer concurrerende opvang- en 
hergebruiktechnologieën, verbeterde 
componenten, geïntegreerde systemen en 
processen, veilige geologische opslag en 
rationele oplossingen voor grootschalig 
hergebruik van opgevangen CO2 ter 
bevordering van de commerciële 
toepassing van CCS- en CCU-
technologieën voor met fossiele 
brandstoffen gestookte energiecentrales en 
andere koolstofintensieve industrieën na 
2020.

Or. en

Motivering

Niet alleen moet onderzoek worden gedaan naar opvang en opslag, maar ook naar 
milieuvriendelijk en duurzaam (her)gebruik van CO2. Aangezien deze onderzoeken te duur zijn 
en aangezien commerciële toepassingen worden nagestreefd, zou de private sector deze 
onderzoeken moeten medefinancieren.
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Amendement 786
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geothermische energie, waterkracht, 
mariene energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan het koolstofvrij maken van de 
Europese energievoorziening en de 
ontwikkeling van flexibele mogelijkheden 
voor een variabele productie en een 
variabel verbruik van energie. De 
doelstelling is om kosteneffectieve en 
duurzame technologieën marktrijp te 
maken zodat zij op grote schaal en door de 
industrie kunnen worden toegepast en 
geïntegreerd kunnen worden in het 
elektriciteitsnet. Oceanische energie zoals 
getijden-, stromings- of golfslagenergie, is 
een voorspelbare energiebron zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Er moet 
ook innovatief laboratoriumonderzoek 
worden verricht naar goedkope en 
betrouwbare onderdelen en materialen in 
een omgeving met sterke corrosie en 
bioaangroei en demonstraties onder de 
uiteenlopende omstandigheden in de 
Europese wateren.

Geothermische energie, waterkracht, 
mariene energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan het koolstofvrij maken van de 
Europese energievoorziening en de 
ontwikkeling van flexibele mogelijkheden 
voor een variabele productie en een 
variabel verbruik van energie. De 
doelstelling is om kosteneffectieve en 
duurzame technologieën marktrijp te 
maken zodat zij op grote schaal en door de 
industrie kunnen worden toegepast en 
geïntegreerd kunnen worden in het 
elektriciteitsnet. Oceanische energie zoals 
getijden-, stromings- of golfslagenergie, is 
een voorspelbare energiebron zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Er moet 
ook innovatief laboratoriumonderzoek 
worden verricht naar goedkope en 
betrouwbare onderdelen en materialen in 
een omgeving met sterke corrosie en 
bioaangroei en demonstraties onder de 
uiteenlopende omstandigheden in de 
Europese wateren. Ten einde beter te 
kunnen vaststellen of waterkracht-, 
aardwarmte- en mariene energie, alsook 
andere vormen van hernieuwbare energie, 
tot de verwezenlijking van deze 
doelstelling kunnen bijdragen, zal in het 
SET-plan een aparte begrotingspost voor 
EII's op het gebied van deze energieën 
worden gecreëerd.

Or. it

Amendement 787
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geothermische energie, waterkracht, 
mariene energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan het koolstofvrij maken van de 
Europese energievoorziening en de 
ontwikkeling van flexibele mogelijkheden 
voor een variabele productie en een 
variabel verbruik van energie. De 
doelstelling is om kosteneffectieve en 
duurzame technologieën marktrijp te 
maken zodat zij op grote schaal en door de 
industrie kunnen worden toegepast en 
geïntegreerd kunnen worden in het 
elektriciteitsnet. Oceanische energie zoals 
getijden-, stromings- of golfslagenergie, is 
een voorspelbare energiebron zonder 
uitstoot van schadelijke stoffen. Er moet 
ook innovatief laboratoriumonderzoek 
worden verricht naar goedkope en 
betrouwbare onderdelen en materialen in 
een omgeving met sterke corrosie en 
bioaangroei en demonstraties onder de 
uiteenlopende omstandigheden in de 
Europese wateren.

Geothermische energie, waterkracht, 
mariene energie en andere hernieuwbare 
energiebronnen kunnen een bijdrage 
leveren aan het koolstofvrij maken van de 
Europese energievoorziening en de 
ontwikkeling van flexibele mogelijkheden 
voor een variabele productie en een 
variabel verbruik van energie. De 
doelstelling is om kosteneffectieve en 
duurzame technologieën marktrijp te 
maken zodat zij door de industrie kunnen 
worden toegepast en geïntegreerd kunnen 
worden in het elektriciteitsnet. Oceanische 
energie zoals getijden-, stromings- of 
golfslagenergie, is een voorspelbare 
energiebron zonder uitstoot van schadelijke 
stoffen. Er moet ook innovatief 
laboratoriumonderzoek worden verricht 
naar goedkope en betrouwbare onderdelen 
en materialen in een omgeving met sterke 
corrosie en bioaangroei en meer nadruk 
moet worden gelegd op demonstraties 
onder de uiteenlopende omstandigheden in 
de Europese wateren met extra aandacht 
voor duurzaamheid, benutting van 
energie en het voorspellen van 
energiegebruik, te beginnen met 
kleinschalige demonstratiemodellen.

Or. en

Amendement 788
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.2.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4 bis. Het milieueffect van 
transitiebrandstoffen verminderen
De routekaart naar een koolstofarme 
economie toont aan dat gas, op de korte 
tot middellange termijn, een bijdrage kan 
leveren aan de transformatie van het 
energiesysteem. Om de vereiste 
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emissiereducties te behalen, zijn 
gedurende deze overgangsperiode 
aanzienlijke investeringen nodig in 
onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en 
marktintroductie van efficiënte, veilige en 
betrouwbare emissiearme 
energietechnologieën voor 
transitiebrandstoffen. Technologisch 
onderzoek en demonstratieprojecten 
zouden de milieuprestaties, 
risicobeheersing en veiligheid van 
inheemse conventionele en 
onconventionele koolwaterstof als 
belangrijke brandstofbron voor de 
productie van elektriciteit en 
gecombineerde verwarming en koeling 
moeten verbeteren. Doel is de emissies en 
milieueffecten van deze 
transitiebrandstoffen te beperken tot ze 
geleidelijk kunnen worden afgestoten en 
vervangen door koolstofarme 
alternatieven.

Or. en

Amendement 789
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – 3.3. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om aan de Europese energiebehoeften en 
doelstellingen inzake de vermindering van 
de CO2-uitstoot te kunnen voldoen, is de 
ontwikkeling van nieuwe brandstoffen en 
mobiele energiebronnen vereist. Dit is met 
name belangrijk om de doelstellingen met 
betrekking tot slim, groen en geïntegreerd 
vervoer te kunnen verwezenlijken. De 
waardeketen voor deze technologieën en 
alternatieve brandstoffen is niet in 
voldoende mate ontwikkeld en moet naar 
het demonstratiestadium worden getild.

Om aan de Europese energiebehoeften en 
doelstellingen inzake de vermindering van 
de CO2-uitstoot te kunnen voldoen, is de 
ontwikkeling van modale verschuivingen,
nieuwe brandstoffen en mobiele 
energiebronnen vereist. Dit is met name 
belangrijk om de doelstellingen met 
betrekking tot slim, groen en geïntegreerd 
vervoer te kunnen verwezenlijken. De 
waardeketen voor deze technologieën en 
alternatieve brandstoffen is niet in 
voldoende mate ontwikkeld en moet naar 
het demonstratiestadium worden getild.

Or. en
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Amendement 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van CCS. 
Doel is de ontwikkeling en demonstratie 
van technologie voor verschillende 
trajecten voor bio-energie op verschillende 
schalen, rekening houdend met 
verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van CCS. 
Doel is de ontwikkeling en demonstratie 
van technologie voor verschillende 
trajecten voor bio-energie op verschillende 
schalen, rekening houdend met de 
productie van grote hoeveelheden 
biomassa die wordt geleverd tegen 
concurrerende productiekosten op basis 
van verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 791
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling met betrekking tot bio- De doelstelling met betrekking tot bio-
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energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van 
CCS. Doel is de ontwikkeling en 
demonstratie van technologie voor 
verschillende trajecten voor bio-energie op 
verschillende schalen, rekening houdend 
met verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de ecologisch duurzame en 
klimaatvriendelijke productie van 
geavanceerde op verschillende 
waardeketens gebaseerde biobrandstoffen 
voor vervoersdoeleinden en op zeer 
energie-efficiënte warmtekrachtkoppeling 
op basis van biomassa. Doel is de 
ontwikkeling en demonstratie van 
technologie voor verschillende trajecten 
voor bio-energie op verschillende schalen, 
rekening houdend met de atmosferische 
koolstofschuld van verschillende groene 
grondstoffen (biomassa), met inbegrip van 
directe en indirecte veranderingen in 
landgebruik, verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 792
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van 
CCS. Doel is de ontwikkeling en 

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa. Doel is de 
ontwikkeling en demonstratie van 
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demonstratie van technologie voor 
verschillende trajecten voor bio-energie op 
verschillende schalen, rekening houdend 
met verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

technologie voor verschillende trajecten 
voor bio-energie op verschillende schalen, 
rekening houdend met verschillende 
geografische en klimaatomstandigheden en 
logistieke beperkingen. Daarnaast zal 
onderzoek op langere termijn worden 
verricht ten behoeve van de ontwikkeling 
van een duurzame bio-energie-industrie na 
2020. Deze activiteiten vormen een 
aanvulling op onderzoek dat upstream 
(toevoer, biohulpbronnen) en downstream 
(integratie in het wagenpark) wordt 
verricht in het kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. it

Amendement 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van CCS. 
Doel is de ontwikkeling en demonstratie 
van technologie voor verschillende 
trajecten voor bio-energie op verschillende 
schalen, rekening houdend met 
verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, volledig
duurzame productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede en derde
generatie voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van CCS. 
Doel is de ontwikkeling en demonstratie 
van technologie voor verschillende 
trajecten voor bio-energie op verschillende 
schalen, rekening houdend met 
verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
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kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 794
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa, met inbegrip van 
CCS. Doel is de ontwikkeling en 
demonstratie van technologie voor 
verschillende trajecten voor bio-energie op 
verschillende schalen, rekening houdend 
met verschillende geografische en 
klimaatomstandigheden en logistieke 
beperkingen. Daarnaast zal onderzoek op 
langere termijn worden verricht ten 
behoeve van de ontwikkeling van een 
duurzame bio-energie-industrie na 2020. 
Deze activiteiten vormen een aanvulling op 
onderzoek dat upstream (toevoer, 
biohulpbronnen) en downstream (integratie 
in het wagenpark) wordt verricht in het 
kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

De doelstelling met betrekking tot bio-
energie is om de meest veelbelovende 
technologieën marktrijp te maken met het 
oog op de grootschalige, duurzame 
productie van geavanceerde op 
verschillende waardeketens gebaseerde 
biobrandstoffen van de tweede generatie 
voor vervoersdoeleinden en op 
hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling op 
basis van biomassa. Doel is de 
ontwikkeling en demonstratie van 
technologie voor verschillende trajecten 
voor bio-energie op verschillende schalen, 
rekening houdend met verschillende 
geografische en klimaatomstandigheden en 
logistieke beperkingen. Daarnaast zal 
onderzoek op langere termijn worden 
verricht ten behoeve van de ontwikkeling 
van een duurzame bio-energie-industrie na 
2020. Deze activiteiten vormen een 
aanvulling op onderzoek dat upstream 
(toevoer, biohulpbronnen) en downstream
(integratie in het wagenpark) wordt 
verricht in het kader van andere relevante 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Motivering

CCS is geen bio-energietechnologie.

Amendement 795
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Brandstofcellen en waterstof kunnen 
potentieel een grote bijdrage leveren tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
Europa zich op energiegebied 
geconfronteerd ziet. Om deze 
technologieën concurrerend te maken op de 
markt is een sterke verlaging van de kosten 
nodig. Zo moeten bijvoorbeeld de kosten 
van brandstofcelsystemen voor 
vervoersdoeleinden in de komende tien jaar 
met een factor 10 worden verminderd. Om 
dit te kunnen bereiken wordt steun 
verleend aan grootschalige demonstraties 
en de precommerciële toepassing van 
draagbare, vaste en vervoerstoepassingen 
en daaraan gerelateerde diensten en voor 
langetermijnonderzoek en technologische 
ontwikkeling gericht op het opbouwen van 
een concurrerende brandstofcelketen en 
van een duurzame waterstofproductie en -
infrastructuur in de hele Unie. Er is nauwe 
nationale en internationale samenwerking 
nodig om op de markt een doorbraak van 
de vereiste orde van grootte te kunnen 
zorgen en om passende normen te kunnen 
ontwikkelen.

Brandstofcellen en waterstof kunnen 
potentieel een grote bijdrage leveren tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
Europa zich op energiegebied 
geconfronteerd ziet. Om deze 
technologieën concurrerend te maken op de 
markt is een sterke verlaging van de kosten 
nodig. Zo moeten bijvoorbeeld de kosten 
van brandstofcelsystemen voor 
vervoersdoeleinden in de komende tien jaar 
ten minste met een factor 10 worden 
verminderd. Om dit te kunnen bereiken 
wordt steun verleend aan grootschalige 
demonstraties en de precommerciële 
toepassing van draagbare, vaste en 
vervoerstoepassingen en daaraan 
gerelateerde diensten en voor 
langetermijnonderzoek en technologische 
ontwikkeling gericht op het opbouwen van 
een concurrerende brandstofcelketen en 
van een duurzame waterstofproductie en -
infrastructuur in de hele Unie. Er is nauwe 
nationale en internationale samenwerking 
nodig om op de markt een doorbraak van 
de vereiste orde van grootte te kunnen 
zorgen en om passende normen te kunnen 
ontwikkelen.

Or. it

Amendement 796
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Brandstofcellen en waterstof kunnen 
potentieel een grote bijdrage leveren tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
Europa zich op energiegebied 
geconfronteerd ziet. Om deze 
technologieën concurrerend te maken op de 

Brandstofcellen en waterstof kunnen 
potentieel een grote bijdrage leveren tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
Europa zich op energiegebied 
geconfronteerd ziet. Om deze 
technologieën concurrerend te maken op de 
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markt is een sterke verlaging van de kosten 
nodig. Zo moeten bijvoorbeeld de kosten 
van brandstofcelsystemen voor 
vervoersdoeleinden in de komende tien jaar 
met een factor 10 worden verminderd. Om 
dit te kunnen bereiken wordt steun 
verleend aan grootschalige demonstraties 
en de precommerciële toepassing van 
draagbare, vaste en vervoerstoepassingen 
en daaraan gerelateerde diensten en voor 
langetermijnonderzoek en technologische 
ontwikkeling gericht op het opbouwen van 
een concurrerende brandstofcelketen en 
van een duurzame waterstofproductie en -
infrastructuur in de hele Unie. Er is nauwe 
nationale en internationale samenwerking 
nodig om op de markt een doorbraak van 
de vereiste orde van grootte te kunnen 
zorgen en om passende normen te kunnen 
ontwikkelen.

markt is een sterke verlaging van de kosten 
nodig. Zo moeten bijvoorbeeld de kosten 
van brandstofcelsystemen voor 
vervoersdoeleinden in de komende tien jaar 
met een factor 10 worden verminderd. Om 
dit te kunnen bereiken wordt steun 
verleend aan demonstraties en de 
precommerciële toepassing van draagbare, 
vaste en vervoerstoepassingen en daaraan 
gerelateerde diensten en voor 
langetermijnonderzoek en technologische 
ontwikkeling gericht op het opbouwen van 
een duurzame brandstofcelketen en van 
een duurzame waterstofproductie en -
infrastructuur in de hele Unie. Er is nauwe 
nationale en internationale samenwerking 
nodig om op de markt een doorbraak van 
de vereiste orde van grootte te kunnen 
zorgen en om passende normen te kunnen 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 797
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op dit gebied is er sprake van een aantal 
opties met langetermijnpotentieel, zoals 
metaalbrandstof in poedervorm of 
brandstof verkregen uit fotosynthetische 
micro-organismen (in aquatische en 
terrestrische milieus) en kunstmatige 
fotosynthese. Deze nieuwe 
onderzoeksrichtingen bieden wellicht 
potentieel voor een efficiëntere omzetting 
van energie, meer kosteneffectieve en 
duurzame technologieën en processen die 
vrijwel broeikasgasneutraal zijn en geen 
landbouwgrond in beslag nemen. In dit 
kader zal met name steun worden verleend 
om deze nieuwe en andere potentiële 
technologieën uiterlijk van het laboratoria 
naar demonstratieniveau te tillen met het 

Op dit gebied is er sprake van een aantal 
opties met langetermijnpotentieel, 
brandstof verkregen uit fotosynthetische 
micro-organismen (in aquatische en 
terrestrische milieus) en kunstmatige 
fotosynthese. Deze nieuwe 
onderzoeksrichtingen bieden wellicht 
potentieel voor een efficiëntere omzetting 
van energie, meer kosteneffectieve en 
duurzame technologieën en processen die 
vrijwel broeikasgasneutraal zijn en geen 
landbouwgrond in beslag nemen. In dit 
kader zal met name steun worden verleend 
om duurzame en veilige technologieën 
uiterlijk in 2020 van het laboratoria naar 
demonstratieniveau te tillen waarbij de 
nadruk wordt gelegd op de energiekosten 
gedurende de hele levenscyclus en het
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oog op precommerciële demonstratie. milieueffect.

Or. en

Amendement 798
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.3 bis. Flexibele en efficiënte op fossiele 
brandstoffen gestookte energiecentrales 
die de opwekking van elektriciteit uit 
variabele hernieuwbare bronnen mogelijk 
maken
Flexibele en efficiënte op fossiele 
brandstoffen gestookte energiecentrales 
zijn nog steeds van essentieel belang voor 
de stabiliteit van het netwerk en de 
zekerheid van de elektriciteitsvoorziening. 
In een overgangsperiode op weg naar een 
koolstofarme economie staan we voor de 
uitdaging om een nieuwe balans te vinden 
tussen uit variabele hernieuwbare 
bronnen opgewekte elektriciteit en door 
flexibele conventionele energiecentrales 
opgewekte elektriciteit. Conventionele 
energiecentrales worden momenteel 
ontworpen om op basislastvermogen te 
draaien, terwijl ze als back-up voor 
hernieuwbare energie vaak in deellast 
zullen draaien. In deze modus zijn ze 
minder efficiënt, met alle gevolgen van 
dien voor de omvang van de emissies.
Onderzoek is nodig om de flexibiliteit en 
efficiëntie van conventionele 
energiecentrales die in deellast draaien te 
optimaliseren en op die manier te zorgen 
voor een flexibele en efficiënte back-up, 
waarmee de groei van uit hernieuwbare 
bronnen opgewekte energie kan worden 
aangevuld en ondersteund en elektriciteit 
uit variabele hernieuwbare bronnen 
geleidelijk verder kan worden 
geïntegreerd in het netwerk.

Or. en
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Amendement 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4. Een uniform, slim Europees 
elektriciteitsnet

3.4. Een uniform, slim, flexibel Europees 
energienet

Or. en

Amendement 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.4. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot elektriciteitsnetten
moeten drie onderling samenhangende 
uitdagingen worden aangepakt om een 
consumentvriendelijk en in toenemende 
mate koolstofvrij elektriciteitssysteem te 
creëren: de totstandbrenging van een pan-
Europese markt; de integratie van een sterk 
gestegen aandeel hernieuwbare 
energiebronnen; het beheer van de 
interacties tussen miljoenen leveranciers en 
afnemers (nu steeds meer huishoudens 
zowel leverancier als afnemer zijn), met 
inbegrip van eigenaren van elektrische 
voertuigen. Elektriciteitsnetten van de 
toekomst zullen een cruciale rol spelen bij 
de overgang naar een volledig koolstofvrij 
elektriciteitssysteem en meer flexibiliteit 
en kostenvoordelen voor de consument te 
bieden hebben. De prioritaire doelstelling 
voor 2020 is om ervoor te zorgen dat rond 
35% van de gedistribueerde elektriciteit 
afkomstig is uit verspreide en 
geconcentreerde hernieuwbare 
energiebronnen.

Met betrekking tot energienetten moeten 
drie onderling samenhangende uitdagingen 
worden aangepakt om een 
consumentvriendelijk en in toenemende 
mate koolstofvrij elektriciteitssysteem te 
creëren: de totstandbrenging van een pan-
Europese markt; de integratie van een sterk 
gestegen aandeel hernieuwbare 
energiebronnen; het beheer van de 
interacties tussen miljoenen leveranciers en 
afnemers (nu steeds meer huishoudens 
zowel leverancier als afnemer zijn), met 
inbegrip van eigenaren van elektrische 
voertuigen. Elektriciteitsnetten van de 
toekomst zullen een cruciale rol spelen bij 
de overgang naar een volledig koolstofvrij 
elektriciteitssysteem en meer flexibiliteit 
en kostenvoordelen voor de consument te 
bieden hebben. De prioritaire doelstelling 
voor 2020 is om ervoor te zorgen dat rond 
35% van de gedistribueerde elektriciteit 
afkomstig is uit verspreide en 
geconcentreerde hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en
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Amendement 801
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.4. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot elektriciteitsnetten 
moeten drie onderling samenhangende 
uitdagingen worden aangepakt om een 
consumentvriendelijk en in toenemende 
mate koolstofvrij elektriciteitssysteem te 
creëren: de totstandbrenging van een pan-
Europese markt; de integratie van een sterk 
gestegen aandeel hernieuwbare 
energiebronnen; het beheer van de 
interacties tussen miljoenen leveranciers en 
afnemers (nu steeds meer huishoudens 
zowel leverancier als afnemer zijn), met 
inbegrip van eigenaren van elektrische 
voertuigen. Elektriciteitsnetten van de 
toekomst zullen een cruciale rol spelen bij 
de overgang naar een volledig koolstofvrij
elektriciteitssysteem en meer flexibiliteit 
en kostenvoordelen voor de consument te 
bieden hebben. De prioritaire doelstelling 
voor 2020 is om ervoor te zorgen dat rond 
35% van de gedistribueerde elektriciteit 
afkomstig is uit verspreide en 
geconcentreerde hernieuwbare 
energiebronnen.

Met betrekking tot elektriciteitsnetten 
moeten drie onderling samenhangende 
uitdagingen worden aangepakt om een 
consumentvriendelijk en in toenemende 
mate op hernieuwbare bronnen gebaseerd
elektriciteitssysteem te creëren: de 
totstandbrenging van een pan-Europese 
markt; de integratie van een sterk gestegen 
aandeel hernieuwbare energiebronnen; het 
beheer van de interacties tussen miljoenen 
leveranciers en afnemers (nu steeds meer 
huishoudens zowel leverancier als afnemer 
zijn), met inbegrip van eigenaren van 
elektrische voertuigen. Elektriciteitsnetten 
van de toekomst zullen een cruciale rol 
spelen bij de overgang naar een volledig op 
hernieuwbare bronnen gebaseerd 
elektriciteitssysteem en meer flexibiliteit 
en kostenvoordelen voor de consument te 
bieden hebben. De prioritaire doelstelling 
voor 2020 is om ervoor te zorgen dat rond 
35% van de gedistribueerde elektriciteit 
afkomstig is uit verspreide en 
geconcentreerde hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Amendement 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.4. – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moet aandacht worden besteed aan alle 
opties die geëigend zijn om het aanbod van 
en de vraag naar energie in evenwicht te 
brengen, teneinde de emissies en de kosten 
te kunnen verminderen. Er moet onderzoek 

Er moet aandacht worden besteed aan alle 
opties die geëigend zijn om het aanbod van 
en de vraag naar energie in evenwicht te 
brengen, teneinde de emissies en de kosten 
te kunnen verminderen. Er moet onderzoek 
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worden gedaan naar nieuwe technologieën 
op het gebied van elektriciteitssystemen en 
een bidirectionele communicatie-
infrastructuur en deze moeten in het 
bestaande elektriciteitsnet worden 
geïntegreerd. Hierdoor wordt een bijdrage 
geleverd tot een betere planning, bewaking 
en controle en een veiliger exploitatie van 
netwerken onder normale omstandigheden 
en in noodsituaties, tot het beheer van de 
interacties tussen leveranciers en afnemers 
en tot de toevoer, het beheer en de 
verhandeling van energiestromen. Met het 
oog op de toepassing van toekomstige 
infrastructuur moet bij de opstelling van 
indicatoren en de analyse van 
kostenvoordelen rekening worden 
gehouden met het systeem als geheel. 
Daarnaast zal worden gestreefd naar een zo 
groot mogelijke synergie tussen slimme 
netwerken en telecommunicatienetwerken, 
teneinde dubbele investeringen te 
voorkomen en de marktinvoering van 
slimme energiediensten te bespoedigen.

worden gedaan naar nieuwe technologieën 
op het gebied van elektriciteitssystemen, 
beheer van de vraag en een bidirectionele 
communicatie-infrastructuur en deze 
moeten in het bestaande elektriciteitsnet 
worden geïntegreerd. Hierdoor wordt een 
bijdrage geleverd tot een betere planning, 
bewaking en controle en een veiliger 
exploitatie van netwerken onder normale 
omstandigheden en in noodsituaties, tot het 
beheer van de interacties tussen 
leveranciers en afnemers en tot de toevoer, 
het beheer en de verhandeling van 
energiestromen. Met het oog op de 
toepassing van toekomstige infrastructuur 
moet bij de opstelling van indicatoren en 
de analyse van kostenvoordelen rekening 
worden gehouden met het systeem als 
geheel. Daarnaast zal worden gestreefd 
naar een zo groot mogelijke synergie 
tussen slimme netwerken en 
telecommunicatienetwerken, teneinde 
dubbele investeringen te voorkomen en de 
marktinvoering van slimme 
energiediensten te bespoedigen.

Or. en

Amendement 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.4. – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nieuwe opslagmogelijkheden voor energie 
(zowel grootschalige opslag als opslag in 
batterijen) en voertuigsystemen zullen voor 
de vereiste flexibiliteit aan de productie- en 
de vraagzijde zorgen. Verbeterde ICT-
technologieën zullen de flexibiliteit van de 
vraag naar elektriciteit nog verder 
verhogen doordat zij de afnemers 
(industrie, bedrijfsleven en huishoudens) 
de nodige automatiseringsinstrumenten
aan de hand zullen doen.

Nieuwe opslagmogelijkheden voor energie 
(zowel grootschalige opslag als opslag in 
batterijen) en voertuigsystemen zullen voor 
de vereiste flexibiliteit aan de productie- en 
de vraagzijde zorgen. Verbeterde ICT-
technologieën zullen de flexibiliteit van de 
vraag naar elektriciteit nog verder 
verhogen doordat zij de afnemers 
(industrie, bedrijfsleven en huishoudens) 
de nodige automatiserings- en 
besturingsinstrumenten aan de hand 
zullen doen.

Or. en
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Amendement 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4 bis. Back-up- en 
compensatietechnologieën voor niet-
fossiele brandstoffen
Volgens de analyse van de Commissie in 
het stappenplan Energie 2050 moet de 
energiesector van de Unie in 2030 93 tot 
99% minder koolstof gebruiken. Om de 
klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Unie voor de lange termijn te halen, 
behoren energieopwekking met fossiele 
brandstoffen en koolstofuitstotende 
technologieën na 2030 in de Unie tot het 
verleden (of ze moeten tot een absoluut 
minimum zijn beperkt). Met het oog 
hierop is dringend verder onderzoek nodig 
om de ontwikkeling en toepassing van 
flexibele en volledig duurzame back-up-
en compensatietechnologieën voor niet-
fossiele brandstoffen te versnellen, 
teneinde de snel groeiende levering van 
variabele hernieuwbare energiebronnen 
succesvol te integreren.
De fossielebrandstoftechnologie zal niet 
van de Horizon 2020-fondsen profiteren, 
aangezien deze technologie reeds 
volwassen is en voldoende ondersteuning 
van de volwassen 
fossielebrandstofindustrie krijgt. Het 
financieren van een dergelijke 
koolstofuitstotende technologie uit de 
beperkte publieke middelen van de Unie 
stemt niet overeen met de koolstofvrije 
agenda van de Unie voor 2050.

Or. en

Amendement 805
Vladko Todorov Panayotov
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.5. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op de lange duur zijn nieuwe, efficiëntere 
en kosteneffectievere technologieën nodig. 
De vooruitgang op dit gebied dient te 
worden bespoedigd door multidisciplinair 
onderzoek met het oog op 
wetenschappelijke doorbraken met 
betrekking tot energiegerelateerde 
concepten en ontsluitende technologieën 
(bijv. nanowetenschap, 
materiaalwetenschap, vastestoffysica, ICT, 
biowetenschappen, computerkunde, 
ruimtevaart) en door de ontwikkeling van 
innovaties op het gebied van technologieën 
van de toekomst en opkomende 
technologieën.

Op de lange duur zijn nieuwe, efficiëntere 
en kosteneffectievere technologieën nodig. 
De vooruitgang op dit gebied dient te 
worden bespoedigd door multidisciplinair 
onderzoek met het oog op 
wetenschappelijke doorbraken met 
betrekking tot energiegerelateerde 
concepten en ontsluitende technologieën 
(bijv. nanowetenschap, 
materiaalwetenschap, vastestoffysica, ICT, 
biowetenschappen, computerkunde, 
ruimtevaart, kritische metalen uit afval, 
reststoffen en bijproducten) en door de 
ontwikkeling van innovaties op het gebied 
van technologieën van de toekomst en 
opkomende technologieën.

Or. en

Motivering

Veilige, schone en efficiënte energie kan niet tot stand komen zonder een wijd verbreid gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen die zijn gebaseerd op een aantal kritische metalen. Alle 
technologische manieren om deze metalen te winnen, met inbegrip van winning uit afval, moeten 
worden overwogen, hetgeen multidisciplinair onderzoek vergt.

Amendement 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.5. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens zal geavanceerd onderzoek nodig 
zijn om oplossingen te vinden voor de 
aanpassing van energiesystemen aan de 
veranderende klimaatomstandigheden. De 
prioriteiten van dit onderzoek kunnen 
worden afgestemd op nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
behoeften en kansen of pas ontdekte 
fenomenen die veelbelovende 
ontwikkelingen of risico's voor de 
samenleving doen vermoeden en die 

Tevens zal geavanceerd onderzoek nodig 
zijn om oplossingen te vinden voor de 
aanpassing van energiesystemen aan de 
veranderende klimaatomstandigheden. De 
uitdagingen die het intermitterende
karakter van zonne- en windenergie 
meebrengt, moeten het hoofd worden 
geboden. De prioriteiten van dit onderzoek 
kunnen worden afgestemd op nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
behoeften en kansen of pas ontdekte 
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tijdens de looptijd van Horizon 2020 
terrein zullen winnen.

fenomenen die veelbelovende 
ontwikkelingen of risico's voor de 
samenleving doen vermoeden en die 
tijdens de looptijd van Horizon 2020 
terrein zullen winnen.

Or. en

Amendement 807
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tevens zal geavanceerd onderzoek nodig 
zijn om oplossingen te vinden voor de 
aanpassing van energiesystemen aan de 
veranderende klimaatomstandigheden. De 
prioriteiten van dit onderzoek kunnen 
worden afgestemd op nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
behoeften en kansen of pas ontdekte 
fenomenen die veelbelovende 
ontwikkelingen of risico's voor de 
samenleving doen vermoeden en die 
tijdens de looptijd van Horizon 2020 
terrein zullen winnen.

Dit kunnen ook onderzoeks- en 
demonstratieprojecten betreffen om de 
milieuprestaties, risicobeheersing en 
veiligheid van nieuwe energiebronnen, 
zoals onconventionele koolwaterstof, te 
verbeteren. Tevens zal geavanceerd 
onderzoek nodig zijn om oplossingen te 
vinden voor de aanpassing van 
energiesystemen aan de veranderende 
klimaatomstandigheden. De prioriteiten 
van dit onderzoek kunnen worden 
afgestemd op nieuwe wetenschappelijke en 
technologische behoeften en kansen of pas 
ontdekte fenomenen die veelbelovende 
ontwikkelingen of risico's voor de 
samenleving doen vermoeden en die 
tijdens de looptijd van Horizon 2020 
terrein zullen winnen.

Or. en

Amendement 808
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dergelijke innovaties zullen zich 
concentreren op de totstandbrenging van 
gunstige marktvoorwaarden wat betreft 

Dergelijke innovaties zullen zich 
concentreren op de totstandbrenging van 
gunstige marktvoorwaarden wat betreft 
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regelgeving, administratieve lasten en 
financiering voor koolstofarme,
hernieuwbare en energie-efficiënte
technologieën en oplossingen. Er zal steun 
worden verleend voor maatregelen ter 
bevordering van de tenuitvoerlegging van 
het energiebeleid, de voorbereiding van de 
investeringen, de ondersteuning van de 
opbouw van capaciteiten en bevordering 
van de acceptatie door het publiek.

regelgeving, administratieve lasten en 
financiering voor hernieuwbare en energie-
efficiënte technologieën en oplossingen
voor eindgebruikers. Er zal steun worden 
verleend voor maatregelen ter bevordering 
van de tenuitvoerlegging van het 
energiebeleid, de voorbereiding van de 
investeringen, de ondersteuning van de 
opbouw van capaciteiten en bevordering 
van de acceptatie en participatie van het 
publiek.

Or. en

Amendement 809
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.7 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met punt 3.6 en dit punt wordt 
het programma "Intelligente energie -
Europa", dat met succes ten uitvoer is 
gelegd in het kader van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie 
(Competitiveness and Innovation 
Programme, CIP), met een ambitieus 
budget voortgezet in het kader van het 
huidige Horizon 2020-programma.

Or. en

Amendement 810
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vaststelling van de prioriteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten in het kader 
van deze uitdaging wordt ingegeven door 
de noodzaak om de Europese dimensie van 
onderzoek en innovatie op energiegebied te 

De vaststelling van de prioriteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten in het kader 
van deze uitdaging wordt ingegeven door 
de noodzaak om de Europese dimensie van 
onderzoek en innovatie op energiegebied te 
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versterken. Een van de hoofddoelstellingen 
is de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeks- en innovatieagenda van het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) met het oog 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het beleid van de Unie 
inzake energie en klimaatverandering. De 
stappen- en uitvoeringsplannen van het 
SET-plan leveren derhalve waardevolle 
input voor de formulering van de 
werkprogramma's. De beheersstructuur van 
het SET-plan zal worden gebruikt als 
principiële basis voor de vaststelling van 
strategische prioriteiten en de coördinatie 
van onderzoek en innovatie op 
energiegebied in de Unie.

versterken. Een van de hoofddoelstellingen 
is de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeks- en innovatieagenda van het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) met het oog 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het beleid van de Unie 
inzake energie en klimaatverandering. De 
stappen- en uitvoeringsplannen van het 
SET-plan leveren derhalve waardevolle 
input voor de formulering van de 
werkprogramma's. De beheersstructuur van 
het SET-plan zal worden gebruikt als 
principiële basis voor de vaststelling van 
strategische prioriteiten en de coördinatie 
van onderzoek en innovatie op 
energiegebied in de Unie. De input van de 
industrie binnen de governance van de 
Europese industriële initiatieven zal 
formeel en op transparante wijze in 
aanmerking worden genomen met 
betrekking tot instrumenten die de in de 
uitvoeringsplannen van de Europese 
industriële initiatieven als prioriteiten 
aangemerkte zaken financieren. De 
initiatieven worden gefinancierd middels 
specifieke begrotingsposten per 
technologie die in de begroting van het 
SET-plan zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

Specifieke begrotingsposten voor de afzonderlijke industriële initiatieven zorgen voor meer 
transparantie en helpen koehandel tussen elkaar aanvullende technologieën, zoals technologieën 
op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en intelligente netwerken, te 
voorkomen.

Amendement 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vaststelling van de prioriteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten in het kader 
van deze uitdaging wordt ingegeven door 

De vaststelling van de prioriteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten in het kader 
van deze uitdaging wordt ingegeven door 
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de noodzaak om de Europese dimensie van 
onderzoek en innovatie op energiegebied te 
versterken. Een van de hoofddoelstellingen 
is de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeks- en innovatieagenda van het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) met het oog 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het beleid van de Unie 
inzake energie en klimaatverandering. De 
stappen- en uitvoeringsplannen van het 
SET-plan leveren derhalve waardevolle 
input voor de formulering van de 
werkprogramma's. De beheersstructuur van 
het SET-plan zal worden gebruikt als 
principiële basis voor de vaststelling van 
strategische prioriteiten en de coördinatie 
van onderzoek en innovatie op 
energiegebied in de Unie.

de noodzaak om de Europese dimensie van 
onderzoek en innovatie op energiegebied te 
versterken. Een van de hoofddoelstellingen 
is de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeks- en innovatieagenda van het 
Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) met het oog 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het beleid van de Unie 
inzake energie en klimaatverandering. De 
stappen- en uitvoeringsplannen van het 
SET-plan leveren derhalve waardevolle 
input voor de formulering van de 
werkprogramma's. De beheersstructuur van 
het SET-plan zal worden gebruikt als 
principiële basis voor de vaststelling van 
strategische prioriteiten en de coördinatie 
van onderzoek en innovatie op 
energiegebied in de Unie. De input van de 
industrie binnen de governance van de 
Europese industriële initiatieven zal in 
aanmerking worden genomen met 
betrekking tot zaken die in de 
uitvoeringsplannen van de Europese 
industriële initiatieven als 
financieringsprioriteit zijn aangemerkt. 
De initiatieven worden gefinancierd 
middels specifieke begrotingsposten per 
technologie die in de begroting van het 
SET-plan zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 812
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vaststelling van de prioriteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten in het kader 
van deze uitdaging wordt ingegeven door 
de noodzaak om de Europese dimensie van 
onderzoek en innovatie op energiegebied te 
versterken. Een van de hoofddoelstellingen 
is de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeks- en innovatieagenda van het 

De vaststelling van de prioriteiten voor de 
uitvoering van de activiteiten in het kader 
van deze uitdaging wordt ingegeven door 
de noodzaak om de Europese dimensie van 
onderzoek en innovatie op energiegebied te 
versterken. Een van de hoofddoelstellingen 
is de ondersteuning van de uitvoering van 
de onderzoeks- en innovatieagenda van het 
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Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) met het oog 
op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het beleid van de Unie
inzake energie en klimaatverandering. De 
stappen- en uitvoeringsplannen van het 
SET-plan leveren derhalve waardevolle 
input voor de formulering van de 
werkprogramma's. De beheersstructuur van 
het SET-plan zal worden gebruikt als 
principiële basis voor de vaststelling van 
strategische prioriteiten en de coördinatie 
van onderzoek en innovatie op 
energiegebied in de Unie.

Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan), met name 
op het gebied van technologieën die met 
zekerheid zouden bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het beleid van de Unie voor 2020 en 2050
inzake energie en klimaatverandering,
waarbij de nadruk wordt gelegd op 
technologieën die op het gebied van 
werkgelegenheid het meest te bieden 
hebben. De stappen- en uitvoeringsplannen 
van het SET-plan leveren derhalve 
waardevolle input voor de formulering van 
de werkprogramma's. De beheersstructuur 
van het SET-plan zal worden gebruikt als 
principiële basis voor de vaststelling van 
strategische prioriteiten en de coördinatie 
van onderzoek en innovatie op 
energiegebied in de Unie.

Or. en

Amendement 813
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De niet-technologische agenda zal zijn 
gebaseerd op het energiebeleid en de 
energiewetgeving van de Unie. Tevens zal 
overal in de Unie steun worden verleend 
voor de totstandbrenging van een gunstig 
klimaat voor de brede markttoepassing van 
bewezen technologische en 
dienstenoplossingen, processen en 
beleidsinitiatieven voor koolstofarme
technologieën en energie-efficiëntie. Dit 
kan onder meer gebeuren in de vorm van 
steun voor technische bijstand ten behoeve 
van ontwikkeling en investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie.

De niet-technologische agenda zal zijn 
gebaseerd op het energiebeleid en de 
energiewetgeving van de Unie. Tevens zal 
overal in de Unie steun worden verleend 
voor de totstandbrenging van een gunstig 
klimaat voor de brede markttoepassing van 
bewezen technologische en 
dienstenoplossingen, processen en 
beleidsinitiatieven voor hernieuwbare
technologieën en energie-efficiëntie. Dit 
kan onder meer gebeuren in de vorm van 
steun voor technische bijstand ten behoeve 
van ontwikkeling en investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie.

Or. en
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Amendement 814
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vormen van partnerschappen met 
Europese belanghebbenden is van belang 
voor een gezamenlijk gebruik van 
hulpbronnen en een gezamenlijke 
uitvoering. Per geval kan worden bepaald 
dat, indien dit gepast wordt geacht, 
bestaande Europese industriële initiatieven 
van het SET-plan worden omgezet in 
publiek-private partnerschappen om het 
niveau en de coherentie van de nationale 
financiering te versterken en gezamenlijke 
onderzoeks- en innovatieacties van de 
lidstaten aan te moedigen. Er zal worden 
overwogen om, ook in samenwerking met 
de lidstaten, steun te verlenen aan allianties 
van publieke onderzoeksorganisaties, met 
name de in het kader van het SET-plan in 
het leven geroepen Europese Alliantie voor 
energieonderzoek, teneinde de openbare 
onderzoeksmiddelen en -infrastructuur te 
poolen, om onderzoek te doen op cruciale 
gebieden van Europees belang. Door 
middel van internationale coördinatieacties 
zal overeenkomstig het beginsel van 
variabele geometrie steun worden verleend 
voor de prioriteiten van het SET-plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en specifieke omstandigheden 
in de verschillende landen.

Het vormen van partnerschappen met 
Europese belanghebbenden is van belang 
voor een gezamenlijk gebruik van 
hulpbronnen en een gezamenlijke 
uitvoering. 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. Per geval kan worden bepaald 
dat, indien dit gepast wordt geacht, 
bestaande Europese industriële initiatieven 
van het SET-plan worden omgezet in 
publiek-private partnerschappen om het 
niveau en de coherentie van de nationale 
financiering te versterken en gezamenlijke 
onderzoeks- en innovatieacties van de 
lidstaten aan te moedigen. Er zal worden 
overwogen om, ook in samenwerking met 
de lidstaten, steun te verlenen aan allianties 
van publieke onderzoeksorganisaties, met 
name de in het kader van het SET-plan in 
het leven geroepen Europese Alliantie voor 
energieonderzoek, teneinde de openbare 
onderzoeksmiddelen en -infrastructuur te 
poolen, om onderzoek te doen op cruciale 
gebieden van Europees belang. Door 
middel van internationale coördinatieacties 
zal overeenkomstig het beginsel van 
variabele geometrie steun worden verleend 
voor de prioriteiten van het SET-plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en specifieke omstandigheden 
in de verschillende landen.

Or. fr
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Amendement 815
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vormen van partnerschappen met 
Europese belanghebbenden is van belang 
voor een gezamenlijk gebruik van
hulpbronnen en een gezamenlijke 
uitvoering. Per geval kan worden bepaald 
dat, indien dit gepast wordt geacht, 
bestaande Europese industriële 
initiatieven van het SET-plan worden 
omgezet in publiek-private 
partnerschappen om het niveau en de 
coherentie van de nationale financiering 
te versterken en gezamenlijke onderzoeks-
en innovatieacties van de lidstaten aan te 
moedigen. Er zal worden overwogen om, 
ook in samenwerking met de lidstaten, 
steun te verlenen aan allianties van 
publieke onderzoeksorganisaties, met name 
de in het kader van het SET-plan in het 
leven geroepen Europese Alliantie voor 
energieonderzoek, teneinde de openbare 
onderzoeksmiddelen en -infrastructuur te 
poolen, om onderzoek te doen op cruciale 
gebieden van Europees belang. Door 
middel van internationale coördinatieacties 
zal overeenkomstig het beginsel van 
variabele geometrie steun worden verleend 
voor de prioriteiten van het SET-plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en specifieke omstandigheden 
in de verschillende landen.

Het vormen van partnerschappen met 
Europese belanghebbenden is van belang 
voor een gezamenlijk gebruik van 
hulpbronnen en een gezamenlijke 
uitvoering. Er zal worden overwogen om, 
ook in samenwerking met de lidstaten, 
steun te verlenen aan allianties van 
publieke onderzoeksorganisaties, met name 
de in het kader van het SET-plan in het 
leven geroepen Europese Alliantie voor 
energieonderzoek, teneinde de openbare 
onderzoeksmiddelen en -infrastructuur te 
poolen, om onderzoek te doen op cruciale 
gebieden van Europees belang. Door 
middel van internationale coördinatieacties 
zal overeenkomstig het beginsel van 
variabele geometrie steun worden verleend 
voor de prioriteiten van het SET-plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en specifieke omstandigheden 
in de verschillende landen.

Or. en

Amendement 816
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vormen van partnerschappen met 
Europese belanghebbenden is van belang 
voor een gezamenlijk gebruik van 
hulpbronnen en een gezamenlijke 
uitvoering. Per geval kan worden bepaald 
dat, indien dit gepast wordt geacht, 
bestaande Europese industriële initiatieven 
van het SET-plan worden omgezet in 
publiek-private partnerschappen om het 
niveau en de coherentie van de nationale 
financiering te versterken en gezamenlijke 
onderzoeks- en innovatieacties van de 
lidstaten aan te moedigen. Er zal worden 
overwogen om, ook in samenwerking met 
de lidstaten, steun te verlenen aan allianties 
van publieke onderzoeksorganisaties, met 
name de in het kader van het SET-plan in 
het leven geroepen Europese Alliantie voor 
energieonderzoek, teneinde de openbare 
onderzoeksmiddelen en -infrastructuur te 
poolen, om onderzoek te doen op cruciale 
gebieden van Europees belang. Door 
middel van internationale coördinatieacties 
zal overeenkomstig het beginsel van 
variabele geometrie steun worden verleend 
voor de prioriteiten van het SET-plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en specifieke omstandigheden 
in de verschillende landen.

Het vormen van partnerschappen met 
Europese belanghebbenden is van belang 
voor een gezamenlijk gebruik van 
hulpbronnen en een gezamenlijke 
uitvoering. Per geval kan worden bepaald 
dat, indien dit gepast wordt geacht, 
bestaande Europese industriële initiatieven 
van het SET-plan worden omgezet in 
publiek-private partnerschappen om het 
niveau en de coherentie van de nationale 
financiering te versterken en gezamenlijke 
onderzoeks- en innovatieacties van de 
lidstaten aan te moedigen. Er zal worden 
overwogen om, ook in samenwerking met 
de lidstaten, steun te verlenen aan allianties 
van publieke onderzoeksorganisaties, met 
name de in het kader van het SET-plan in 
het leven geroepen Europese Alliantie voor 
energieonderzoek, teneinde de openbare 
onderzoeksmiddelen en -infrastructuur te 
poolen, om onderzoek te doen op cruciale 
gebieden van Europees belang. Door 
middel van internationale coördinatieacties 
zal overeenkomstig het beginsel van 
variabele geometrie steun worden verleend 
voor de prioriteiten van het SET-plan, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
capaciteiten en specifieke omstandigheden 
in de verschillende landen. De Horizon 
2020-fondsen worden niet beschikbaar 
gesteld via mechanismen waarvoor de 
bundeling van nationale middelen als 
medefinanciering vereist is, tenzij 
maatregelen van kracht zijn die de 
volledige participatie toestaan van 
projectpartners uit landen die niet in staat 
zijn te zorgen voor medefinanciering.

Or. en

Amendement 817
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal een beroep worden gedaan op het 
informatiesysteem van het SET-plan van 
de Europese Commissie om samen met 
belanghebbenden prestatiekernindicatoren 
te ontwikkelen om de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging in kaart te brengen. Deze 
indicatoren zullen regelmatig aan een 
herziening worden onderworpen om 
rekening te houden met actuele 
ontwikkelingen. Meer algemeen wordt in 
het kader van deze uitdaging gestreefd naar 
een verbetering van de coördinatie van 
relevante programma's, initiatieven en 
beleidsmaatregelen van de Unie, zoals het 
cohesiebeleid, met name via de nationale 
en regionale strategieën voor slimme 
specialisatie, en van de mechanismen van 
de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten, bijvoorbeeld wat betreft de 
steun voor demonstratieprojecten.

Er zal een beroep worden gedaan op het 
informatiesysteem van het SET-plan van 
de Europese Commissie om samen met 
belanghebbenden prestatiekernindicatoren 
te ontwikkelen om de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging in kaart te brengen. Deze 
indicatoren zullen regelmatig aan een 
herziening worden onderworpen om 
rekening te houden met actuele 
ontwikkelingen. Meer algemeen wordt in 
het kader van deze uitdaging gestreefd naar 
een verbetering van de coördinatie van 
relevante programma's, initiatieven en 
beleidsmaatregelen van de Unie, zoals het 
cohesiebeleid, met name via de nationale 
en regionale strategieën voor slimme 
specialisatie, en van de mechanismen van 
de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten, bijvoorbeeld wat betreft de 
steun voor demonstratieprojecten in het 
kader van hernieuwbare energie en 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 818
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 3.8 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten op het gebied van 
besluitvorming en marktintroductie 
moeten worden gestoeld op het succes van 
het initiatief "Intelligente energie-
Europa", dat sinds zijn oprichting in 2003 
financiering heeft verstrekt aan meer dan 
vijfhonderd Europese projecten waarbij 
meer dan 3500 Europese organisaties 
betrokken zijn of waren. "Intelligente 
energie-Europa" moet worden voortgezet 
met dezelfde doeleinden en langs dezelfde 
lijnen als die welke tot dusver zijn 
gehanteerd.
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Or. en

Amendement 819
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 4. Vervoer en mobiliteit die slim, groen en 
geïntegreerd zijn

Or. en

Amendement 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. Hulpbronnenefficiënt en 
milieuvriendelijk vervoer

4.1 Hulpbronnenefficiënt, betaalbaar en 
milieuvriendelijk vervoer

Or. en

Amendement 821
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld de uitstoot van CO2 tegen 2050 
met 60% te verminderen. Tevens beoogt 
zij om uiterlijk in 2030 het gebruik van op 
conventionele brandstoffen rijdende 
auto's in steden met de helft te reduceren 
en in de grote stedelijke centra voor een 
vrijwel koolstofneutrale logistiek te 
zorgen. Het aandeel van koolstofarme 
brandstoffen in de luchtvaart moet in 
2050 met 40% zijn gestegen en de CO2-

Schrappen
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emissies door het gebruik van 
bunkerbrandstoffen in de scheepvaart 
moeten dan met 40% zijn verlaagd.

Or. it

Motivering

Zoals de naam aangeeft, bestrijkt het kaderprogramma slechts de periode tot 2020. Het heeft 
derhalve geen zin te verwijzen naar mogelijke toekomstscenario's voor de decennia daarna.

Amendement 822
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld de uitstoot van CO2 tegen 2050 
met 60% te verminderen. Tevens beoogt zij 
om uiterlijk in 2030 het gebruik van op 
conventionele brandstoffen rijdende auto's 
in steden met de helft te reduceren en in de 
grote stedelijke centra voor een vrijwel 
koolstofneutrale logistiek te zorgen. Het 
aandeel van koolstofarme brandstoffen in 
de luchtvaart moet in 2050 met 40% zijn 
gestegen en de CO2-emissies door het 
gebruik van bunkerbrandstoffen in de 
scheepvaart moeten dan met 40% zijn 
verlaagd.

De Europese Unie heeft zich ten doel 
gesteld de uitstoot van CO2 tegen 2050 met 
60% te verminderen in vergelijking met de 
niveaus van 1990. Tevens beoogt zij om 
uiterlijk in 2030 het gebruik van op 
conventionele brandstoffen rijdende auto's 
in steden met de helft te reduceren en in de 
grote stedelijke centra voor een vrijwel 
koolstofneutrale logistiek te zorgen. Het 
aandeel van koolstofarme brandstoffen in 
de luchtvaart moet in 2050 met 40% zijn 
gestegen en de CO2-emissies door het 
gebruik van bunkerbrandstoffen in de 
scheepvaart moeten dan met 40% zijn 
verlaagd, in vergelijking met de niveaus 
van 2005.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking; Witboek - Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken 
aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem, Brussel 28.3.2011, COM(2011)0144.

Amendement 823
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie zullen een grote 
bijdrage leveren tot de ontwikkeling en 
marktinvoering van de nodige oplossingen 
voor alle vormen van vervoer, waardoor de 
door het vervoer veroorzaakte schadelijke 
emissies (zoals die van CO2, NOx, en SOx) 
drastisch zullen worden teruggedrongen, de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
fossiele brandstoffen zal worden 
verminderd, waardoor de gevolgen van het 
vervoer voor de biodiversiteit worden 
beperkt en de natuurlijke hulpbronnen 
worden gespaard.

Onderzoek en innovatie zullen een grote 
bijdrage leveren tot de ontwikkeling en 
marktinvoering van de nodige oplossingen 
voor alle vormen van vervoer, waardoor de 
door het vervoer veroorzaakte schadelijke 
broeikasgasemissies (zoals die van NOx en 
SOx) tegen concurrerende marktprijzen
drastisch zullen worden teruggedrongen, de 
afhankelijkheid van het vervoer van 
fossiele brandstoffen zal worden 
verminderd, waardoor de gevolgen van het 
vervoer voor de biodiversiteit worden 
beperkt en de natuurlijke hulpbronnen 
worden gespaard.

Or. it

Motivering

Het is absurd en misleidend om koolstofdioxide, dat nodig is voor de fotosynthese, te 
bestempelen als schadelijk voor het milieu.

Amendement 824
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten op dit gebied zijn gericht op 
de eindproducten, maar zullen ook 
betrekking hebben op slank en ecologisch 
ontwerp en dito productieprocessen, 
waarbij de recycleerbaarheid reeds in het 
ontwerpstadium wordt geïntegreerd.

De activiteiten op dit gebied zijn gericht op 
de eindproducten, maar zullen ook 
betrekking hebben op slank en ecologisch 
ontwerp en dito productieprocessen, 
waarbij het volledige levenscyclusproces 
in aanmerking wordt genomen en de 
recycleerbaarheid reeds in het 
ontwerpstadium wordt geïntegreerd.

Or. en

Amendement 825
Oreste Rossi
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen tegen concurrerende 
marktprijzen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving. 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

Or. it

Amendement 826
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving, niet 
alleen voor auto's, maar ook voor treinen, 
trams, bussen en elektrische fietsen. 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

Or. en
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Amendement 827
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën is van belang voor 
de vermindering of voorkoming van de 
uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen.

(a) Ontwikkeling en bespoediging van de 
marktinvoering van schonere 
aandrijftechnologieën, verdere 
ontwikkelingen op het gebied van logistiek 
en nieuwe brandstoffen zijn van belang 
voor de vermindering of voorkoming van 
de uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen in het vervoer. 
Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve 
oplossingen nodig, gebaseerd op 
elektrische motoren en accu's, 
brandstofcellen of hybride aandrijving 
Technologische doorbraken zullen tevens 
bijdragen tot de verbetering van de 
milieuprestaties van traditionele 
aandrijfsystemen. Bijgevolg moet meer 
nadruk worden gelegd op experimentele 
nieuwe generatie 
onderzoeksinfrastructuren en nieuwe 
technologieën.

Or. en

Amendement 828
Antonio Cancian

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hierdoor worden vervoersactiviteiten 
geoptimaliseerd en het verbruik van 
hulpbronnen gereduceerd. De nadruk zal 
komen te liggen op het efficiënt gebruik en 
beheer van luchthavens, havens, logistieke 
platforms en infrastructuur voor 
oppervlaktevervoer alsmede autonome en 
doeltreffende onderhouds- en 
inspectiesystemen. Er zal bijzondere 

Hierdoor worden vervoersactiviteiten 
geoptimaliseerd en het verbruik van 
hulpbronnen gereduceerd. De nadruk zal 
komen te liggen op het efficiënt gebruik en 
beheer van luchthavens, helihavens, 
havens, logistieke platforms en 
infrastructuur voor oppervlaktevervoer 
alsmede autonome en doeltreffende 
onderhouds- en inspectiesystemen. Er zal 
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aandacht worden besteed aan de 
klimaatbestendigheid van infrastructuur, 
kostenefficiënte oplossingen op basis van 
een levenscyclusbenadering en de bredere 
toepassing van nieuwe materialen die een 
efficiënter en voordeliger onderhoud 
mogelijk maken. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan toegankelijkheid en 
sociale inclusiviteit.

bijzondere aandacht worden besteed aan de 
klimaatbestendigheid van infrastructuur, 
kostenefficiënte oplossingen op basis van 
een levenscyclusbenadering en de bredere 
toepassing van nieuwe materialen die een 
efficiënter en voordeliger onderhoud 
mogelijk maken. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan toegankelijkheid en 
sociale inclusiviteit.

Or. en

Amendement 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hierdoor worden vervoersactiviteiten 
geoptimaliseerd en het verbruik van 
hulpbronnen gereduceerd. De nadruk zal 
komen te liggen op het efficiënt gebruik en 
beheer van luchthavens, havens, logistieke 
platforms en infrastructuur voor 
oppervlaktevervoer alsmede autonome en 
doeltreffende onderhouds- en 
inspectiesystemen. Er zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
klimaatbestendigheid van infrastructuur, 
kostenefficiënte oplossingen op basis van 
een levenscyclusbenadering en de bredere 
toepassing van nieuwe materialen die een 
efficiënter en voordeliger onderhoud 
mogelijk maken. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan toegankelijkheid en 
sociale inclusiviteit.

Hierdoor worden vervoersactiviteiten
geoptimaliseerd en wordt het verbruik van 
hulpbronnen gereduceerd. De nadruk zal 
komen te liggen op het efficiënt gebruik en 
beheer van luchthavens, havens, logistieke 
platforms en infrastructuur voor 
oppervlaktevervoer alsmede autonome en 
doeltreffende onderhouds- en 
inspectiesystemen. Er zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
klimaatbestendigheid van infrastructuur, 
kostenefficiënte oplossingen op basis van 
een levenscyclusbenadering en de bredere 
toepassing van nieuwe materialen die een 
efficiënter en voordeliger onderhoud 
mogelijk maken. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan toegankelijkheid, met 
speciale aandacht voor geïsoleerde 
gebieden zoals eilanden, en sociale 
inclusiviteit.

Or. es

Amendement 830
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hierdoor worden vervoersactiviteiten 
geoptimaliseerd en het verbruik van 
hulpbronnen gereduceerd. De nadruk zal 
komen te liggen op het efficiënt gebruik en 
beheer van luchthavens, havens, logistieke 
platforms en infrastructuur voor 
oppervlaktevervoer alsmede autonome en 
doeltreffende onderhouds- en 
inspectiesystemen. Er zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
klimaatbestendigheid van infrastructuur, 
kostenefficiënte oplossingen op basis van 
een levenscyclusbenadering en de bredere 
toepassing van nieuwe materialen die een 
efficiënter en voordeliger onderhoud 
mogelijk maken. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan toegankelijkheid en 
sociale inclusiviteit.

Hierdoor worden vervoersactiviteiten 
geoptimaliseerd en het verbruik van 
hulpbronnen gereduceerd. De nadruk zal 
komen te liggen op het efficiënt gebruik en 
beheer van luchthavens, havens, logistieke 
platforms en infrastructuur voor 
oppervlaktevervoer alsmede autonome en 
doeltreffende onderhouds- en 
inspectiesystemen. Er zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
klimaatbestendigheid van infrastructuur, 
kostenefficiënte oplossingen op basis van 
een levenscyclusbenadering en de bredere 
toepassing van nieuwe materialen die een 
efficiënter en voordeliger onderhoud 
mogelijk maken. Tevens zal aandacht 
worden besteed aan toegankelijkheid en 
sociale inclusiviteit. Om nieuwe, 
innovatieve oplossingen op basis van 
brandstofcellen te kunnen invoeren, is in 
heel Europa een goede infrastructuur 
voor de opslag, waaronder geologische 
opslag, en de levering van waterstof
vereist.

Or. en

Motivering

Waterstoftransport kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot.

Amendement 831
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verbetering van het vervoer en de 
mobiliteit zal ten goede komen aan een 
toenemend deel van de bevolking dat in de 
stad woont en werkt of naar de stad komt 
voor diensten en vrijetijdsbesteding. Er 
moeten nieuwe concepten op het gebied 
van mobiliteit en vervoersorganisatie en 

De verbetering van het vervoer en de 
mobiliteit zal ten goede komen aan een 
toenemend deel van de bevolking dat in de 
stad woont en werkt of naar de stad komt 
voor diensten en vrijetijdsbesteding. Er 
moeten nieuwe concepten op het gebied 
van mobiliteit en vervoersorganisatie en 
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nieuwe logistieke en planningsoplossingen 
worden ontwikkeld en beproefd teneinde 
tot de vermindering van luchtvervuiling en 
lawaai en tot meer efficiëntie bij te dragen. 
Openbaar vervoer en niet-gemotoriseerd 
vervoer dienen naast andere vormen van 
hulpbronnenefficiënt vervoer te worden 
ontwikkeld als echt alternatief voor het 
gebruik van particuliere motorvoertuigen, 
gesteund door een sterker gebruik van 
intelligente vervoerssystemen en innovatief 
vraagzijdebeheer.

nieuwe logistieke, mobiliteitsbeheer- en 
planningsoplossingen worden ontwikkeld 
en beproefd ten einde tot de vermindering 
van ongevallen, luchtvervuiling en lawaai 
en tot een verbetering van de gezondheid, 
het gebruik van de ruimte en de efficiëntie 
bij te dragen. Openbaar vervoer en niet-
gemotoriseerd vervoer dienen naast andere 
vormen van hulpbronnenefficiënt vervoer 
te worden ontwikkeld als echt intermodaal 
alternatief voor het gebruik van particuliere 
motorvoertuigen, gesteund door een sterker 
gebruik van intelligente vervoerssystemen 
en innovatief vraagzijdebeheer, zoals 
gedeeld autogebruik (autodelen) en 
carpoolen.

Or. en

Amendement 832
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit kan worden bereikt door de 
implementatie van een volledig 
intermodaal systeem voor vervoer "van 
deur tot deur" en door het voorkomen van 
onnodig gebruik van vervoermiddelen. Dit 
betekent dat voor meer integratie tussen de 
verschillende vormen van vervoer moet 
worden gezorgd, dat vervoersketens 
moeten worden geoptimaliseerd en dat 
vervoersdiensten beter moeten worden 
geïntegreerd. Door dergelijke innovatieve 
oplossingen zal ook de toegankelijkheid 
van het vervoer worden verbeterd, ook 
voor ouderen en kwetsbare gebruikers.

Dit kan worden bereikt door de 
implementatie van een volledig 
intermodaal systeem voor vervoer en 
mobiliteit "van deur tot deur" en door het 
voorkomen van onnodig gebruik van 
vervoermiddelen. Dit betekent dat voor 
meer integratie tussen vervoer en 
elektronische informatiesystemen moet 
worden gezorgd, dat intermodale vervoers-
en mobiliteitsketens moeten worden 
geoptimaliseerd en dat vervoersdiensten en 
logistieke diensten beter moeten worden 
geïntegreerd. Door dergelijke innovatieve 
oplossingen zal ook de toegankelijkheid 
van het vervoer worden verbeterd, ook 
voor ouderen, mensen met een 
verminderde mobiliteit, gebruikers met 
een handicap en kwetsbare gebruikers.

Or. en
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Amendement 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit kan worden bereikt door de 
ontwikkeling en brede invoering van 
intelligente vervoerstoepassingen en 
beheersystemen. Voorwaarden hiervoor 
zijn: planning, vraagbeheer, informatie- en 
betalingssystemen die op Europees niveau 
interoperabel zijn, en de volledige 
integratie van informatiestromen, 
beheersystemen, infrastructuurnetwerken 
en mobiliteitsdiensten in een nieuw 
gemeenschappelijk multimodaal kader dat 
is gebaseerd op open platforms. Hierdoor 
kunnen ook flexibiliteit en het vermogen 
tot snelle reacties op crisissituaties en 
extreme weersomstandigheden worden 
gewaarborgd middels een herverdeling van 
de vervoersstromen over de verschillende 
vormen van vervoer. Nieuwe toepassingen 
voor positiebepaling, navigatie en 
tijdbepaling die zijn gebaseerd op de 
satellietnavigatiesystemen Galileo en 
EGNOS zullen ertoe bijdragen deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Dit kan worden bereikt door de 
ontwikkeling en brede invoering van 
intelligente vervoerstoepassingen en 
beheersystemen. Voorwaarden hiervoor 
zijn: planning, vraagbeheer, informatie- en 
betalingssystemen die op Europees niveau 
interoperabel zijn, en de volledige 
integratie van informatiestromen, 
beheersystemen, infrastructuurnetwerken 
en mobiliteitsdiensten in een nieuw 
gemeenschappelijk multimodaal kader dat 
is gebaseerd op open platforms. Hierdoor 
kunnen ook flexibiliteit en het vermogen 
tot snelle reacties op crisissituaties en 
extreme weersomstandigheden worden 
gewaarborgd middels een herverdeling van 
de vervoersstromen over de verschillende 
vormen van vervoer. Nieuwe toepassingen 
voor positiebepaling, navigatie en 
tijdbepaling die zijn gebaseerd op de 
satellietnavigatiesystemen Galileo en 
EGNOS zullen ertoe bijdragen deze 
doelstelling te verwezenlijken, evenals 
bredere toepassing van 
gedragswetenschappen om inzicht te 
krijgen in hoe we onze manier van reizen 
kiezen, zonder uit het oog te verliezen dat 
iedere wijze van vervoer andere 
uitdagingen kent en door andere 
technologische integratiecycli wordt 
gekenmerkt.

Or. en

Amendement 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit kan worden bereikt door de 
ontwikkeling en brede invoering van 
intelligente vervoerstoepassingen en 
beheersystemen. Voorwaarden hiervoor 
zijn: planning, vraagbeheer, informatie- en 
betalingssystemen die op Europees niveau 
interoperabel zijn, en de volledige 
integratie van informatiestromen, 
beheersystemen, infrastructuurnetwerken 
en mobiliteitsdiensten in een nieuw 
gemeenschappelijk multimodaal kader dat 
is gebaseerd op open platforms. Hierdoor 
kunnen ook flexibiliteit en het vermogen 
tot snelle reacties op crisissituaties en 
extreme weersomstandigheden worden 
gewaarborgd middels een herverdeling van 
de vervoersstromen over de verschillende 
vormen van vervoer. Nieuwe toepassingen 
voor positiebepaling, navigatie en 
tijdbepaling die zijn gebaseerd op de 
satellietnavigatiesystemen Galileo en 
EGNOS zullen ertoe bijdragen deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Door dergelijke innovatieve oplossingen 
zal ook de toegankelijkheid van het 
vervoer worden verbeterd, ook voor 
ouderen en kwetsbare gebruikers. 
Voorwaarden hiervoor zijn: planning, 
vraagbeheer, informatie-, kaartjes- en 
betalingssystemen die op Europees niveau 
interoperabel zijn, en de volledige 
integratie van informatiestromen, 
beheersystemen, infrastructuurnetwerken 
en mobiliteitsdiensten in een nieuw 
gemeenschappelijk multimodaal kader dat 
is gebaseerd op open platforms. Hierdoor 
kunnen ook flexibiliteit en het vermogen 
tot snelle reacties op crisissituaties en 
extreme weersomstandigheden worden 
gewaarborgd middels een herverdeling van 
de vervoersstromen over de verschillende 
vormen van vervoer. Nieuwe toepassingen 
voor positiebepaling, navigatie en 
tijdbepaling die zijn gebaseerd op de 
satellietnavigatiesystemen Galileo en 
EGNOS zullen ertoe bijdragen deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 835
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in dit kader kunnen de druk 
op het vervoersysteem verminderen en 
voor meer veiligheid en vrachtcapaciteit 
zorgen. Zo kunnen bijvoorbeeld voertuigen 
die hoge prestaties leveren, maar een klein 
milieueffect hebben, worden gecombineerd 
met slimme, betrouwbare boordsystemen 
en infrastructuursystemen (bijv. 
samenstellen). In het kader van deze 
activiteiten wordt ook steun verleend voor 
de ontwikkeling van de visie van e-Freight, 

De activiteiten in dit kader kunnen de druk 
op het vervoersysteem verminderen en 
voor meer veiligheid en vrachtcapaciteit 
zorgen. Zo kunnen bijvoorbeeld voertuigen 
die hoge prestaties leveren, maar een klein 
milieueffect hebben, worden gecombineerd 
met slimme, betrouwbare boordsystemen 
en infrastructuursystemen (bijv. 
kleinschalige bimodale systemen, 
aanhangercombinaties). In het kader van 
deze activiteiten wordt ook steun verleend 
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een papierloos vrachtvervoerproces waarbij 
elektronische informatiestromen, diensten 
en betalingen gekoppeld zijn aan fysieke 
intermodale vrachtverkeersstromen.

voor de ontwikkeling van de visie van e-
Freight, een papierloos 
vrachtvervoerproces waarbij elektronische 
informatiestromen, diensten en betalingen 
gekoppeld zijn aan fysieke intermodale 
vrachtverkeersstromen.

Or. en

Amendement 836
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze doelstelling zal worden verwezenlijkt 
door aspecten aan te pakken die met de 
organisatie, het beheer en de controle van 
de prestaties en de risico's van 
vervoersystemen te maken hebben and by 
focusing on the design and operations of 
aircraft, vehicles and vessels,
infrastructures and terminals.. Er zal 
aandacht worden besteed aan passieve en 
actieve veiligheid, preventieve veiligheid 
en verbeterde automatiserings- en 
opleidingsprocessen ter vermindering van 
de risico's die van menselijk falen uitgaan. 
Om de gevolgen van het weer en andere 
natuurlijke gevaren beter te kunnen 
voorspellen, beoordelen en tegen te gaan 
worden speciale instrumenten en 
technieken ontworpen. De activiteiten 
zullen ook zijn gericht op de integratie van 
veiligheidsaspecten in de planning en het 
beheer van passagiers- en vrachtstromen, 
het ontwerp van luchtvaartuigen, 
voertuigen en schepen, op het verkeers- en 
systeembeheer en de constructie van 
terminals.

Deze doelstelling zal worden verwezenlijkt 
door aspecten aan te pakken die met de 
organisatie, het beheer en de controle van 
de prestaties en de risico's van 
vervoersystemen te maken hebben en door 
aandacht te besteden aan het ontwerp en de 
besturing of bediening van luchtvaartuigen, 
voertuigen en schepen, infrastructuur en 
terminals. Er zal aandacht worden besteed 
aan een modale verschuiving naar veiliger 
vervoer- en mobiliteitssystemen, passieve 
en actieve veiligheid, preventieve 
veiligheid en verbeterde automatiserings-
en opleidingsprocessen ter vermindering 
van de risico's die van menselijk falen 
uitgaan. Om de gevolgen van het weer en 
andere natuurlijke gevaren beter te kunnen 
voorspellen, beoordelen en tegen te gaan 
worden speciale instrumenten en 
technieken ontworpen. De activiteiten 
zullen ook zijn gericht op de integratie van 
veiligheidsaspecten in de planning en het 
beheer van passagiers- en vrachtstromen, 
het ontwerp van luchtvaartuigen, 
voertuigen en schepen, op het verkeers- en 
systeembeheer en de constructie van 
terminals.

Or. en
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Amendement 837
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.3. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doordat onderzoek en innovatie ervoor 
zorgen dat Europa zijn voorsprong op het 
gebied van nieuwe technologieën behoudt 
en de kosten van de bestaande 
productieprocessen kan reduceren, dragen 
zij ertoe bij dat de Europese vervoersector 
ondanks de groeiende concurrentie 
gekenmerkt blijft door groei en het 
scheppen van hooggekwalificeerde banen. 
Het concurrentievermogen van deze 
belangrijke economische sector, die goed is 
voor 6,3% van het bbp van de Unie en 
werk biedt aan 13 miljoen mensen in 
Europa, moet worden gewaarborgd. Tot de 
specifieke doelstellingen in dit verband 
behoren de ontwikkeling van de volgende 
generatie van innovatieve 
transportmiddelen en de voorbereiding van 
de daarop volgende generatie door de 
uitwerking van nieuwe concepten en 
ontwerpen, en van slimme 
controlesystemen en efficiënte 
productieprocessen. Europa heeft zich ten 
doel gesteld wereldleider te worden op het 
gebied van efficiency en veiligheid in alle 
takken van vervoer.

Doordat onderzoek en innovatie ervoor 
zorgen dat Europa zijn voorsprong op het 
gebied van nieuwe technologieën behoudt,
de kosten kan reduceren en efficiënter 
gebruik kan maken van hulpbronnen en 
energie bij de bestaande 
productieprocessen, dragen zij ertoe bij dat 
de Europese vervoersector ondanks de 
groeiende concurrentie gekenmerkt blijft 
door groei en het scheppen van 
hooggekwalificeerde banen. Het 
concurrentievermogen van deze 
belangrijke economische sector, die goed is 
voor 6,3% van het bbp van de Unie en 
werk biedt aan 13 miljoen mensen in 
Europa, moet worden gewaarborgd. Tot de 
specifieke doelstellingen in dit verband 
behoren de ontwikkeling van de volgende 
generatie van innovatieve 
transportmiddelen en de voorbereiding van 
de daarop volgende generatie door de 
uitwerking van nieuwe concepten en 
ontwerpen, en van slimme 
controlesystemen en 
hulpbronnenefficiënte productieprocessen. 
Europa heeft zich ten doel gesteld 
wereldleider te worden op het gebied van 
efficiency en veiligheid in alle takken van 
vervoer.

Or. en

Amendement 838
Antonio Cancian

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten in dit kader zullen bijdragen De activiteiten in dit kader zullen bijdragen 
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tot de leidende positie van Europa op het 
gebied van luchtvaartuigen, 
hogesnelheidstreinen, stedelijke 
spoorwegnetten, wegvoertuigen, 
elektromobiliteit, kruisvaartschepen, 
veerboten en gespecialiseerde hightech-
schepen en mariene platforms. Hierdoor 
zal ook het concurrentievermogen van de 
Europese industrieën op het gebied van 
opkomende technologieën en systemen 
stimuleren en de diversificatie van deze 
industrieën naar nieuwe markten, en naar 
andere sectoren dan de vervoersector, 
bevorderen. Hiertoe behoort de 
ontwikkeling van innovatieve veilige 
luchtvaartuigen, voertuigen en schepen met 
efficiënte aandrijvingen, groot vermogen 
en intelligente controlesystemen.

tot de leidende positie van Europa op het 
gebied van luchtvaartuigen, 
draaischroefvliegtuigen, regionale en 
zakelijke luchtvaartuigen, 
hogesnelheidstreinen, stedelijke 
spoorwegnetten, wegvoertuigen, 
elektromobiliteit, kruisvaartschepen, 
veerboten en gespecialiseerde hightech-
schepen en mariene platforms. Hierdoor 
zal ook het concurrentievermogen van de 
Europese industrieën op het gebied van 
opkomende technologieën en systemen 
stimuleren en de diversificatie van deze 
industrieën naar nieuwe markten, en naar 
andere sectoren dan de vervoersector, 
bevorderen. Hiertoe behoort de 
ontwikkeling van innovatieve veilige 
luchtvaartuigen, voertuigen en schepen met 
efficiënte aandrijvingen, groot vermogen 
en intelligente controlesystemen.

Or. en

Amendement 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.3.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3.4 bis. Europese 
satellietnavigatiesystemen: EGNOS en 
Galileo zijn een strategische investering 
van Europa De nieuwe mogelijkheden en 
prestaties op het gebied van 
plaatsbepaling en timing van deze 
systemen vormen de belangrijkste basis 
voor nieuwe vervoersbeheerconcepten op 
vlak van zowel personen- als 
vrachtmobiliteit en ze overkoepelen alle 
vervoersmodaliteiten. Nieuwe kritieke 
navigatiesystemen, zoals intelligent rijden, 
slim verkeersbeheer, het voorkomen en 
verminderen van incidenten, 
elektromobiliteit en gekoppelde navigatie 
vergen een betrouwbare en veilige 
plaatsbepaling. Nieuwe navigatiefuncties 
zullen de concurrentiepositie van Europa 
op het wereldtoneel verbeteren en de 
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voordelen van wereldwijde 
satellietnavigatietoepassingen in het 
vervoer, die worden geschat op 40 miljard 
euro (effectbeoordeling van de Commissie 
Actieplan inzake toepassingen van het 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem 
(GNSS) 2011), voor het grote publiek 
veiligstellen.

Or. en

Amendement 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3 bis. Slimme logistiek
Slimme logistiek zal bijdragen aan het 
ontwerp en de ontwikkeling van 
efficiëntere en groenere logistieke 
transportsystemen middels facilitering en 
tijd- en kostenoptimalisering.
Hiervoor is een beter inzicht nodig in 
consumptiepatronen en het effect op 
stedelijke goederenlogistiek, verkeer en 
filevorming om slimmere logistiek te 
ontwikkelen; nieuwe IT- en 
beheerinstrumenten voor de logistiek te 
ontwikkelen middels verbetering van de 
realtime-informatiesystemen om de 
verkeersstromen in het vrachtvervoer te 
beheren, te traceren en te volgen en 
verbeterde integratie en communicatie 
aan boord en met de infrastructuur; 
concurrerende intermodale oplossingen 
voor de toeleveringsketen en logistieke 
platforms te ontwikkelen om de 
verkeersstromen van het vrachtvervoer te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 841
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. Sociaaleconomisch onderzoek en 
toekomstgerichte activiteiten met het oog 
op beleidsvorming

4.4. Sociaaleconomisch en 
gedragsonderzoek en toekomstgerichte 
activiteiten met het oog op beleidsvorming

Or. en

Amendement 842
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.4. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er moeten acties worden ondernomen ter 
bevordering van de beleidsanalyse en -
ontwikkeling, onder meer met betrekking 
tot de sociaaleconomische aspecten van
vervoer,. teneinde innovatie te stimuleren 
en de uitdagingen op vervoergebied het 
hoofd te kunnen bieden. De desbetreffende 
activiteiten zullen zijn gericht op de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
Europees onderzoeks- en innovatiebeleid 
inzake vervoer, prospectieve studies en 
technologische prognoses en de versterking 
van de Europese onderzoeksruimte.

Er moeten acties worden ondernomen ter 
bevordering van de beleidsanalyse en -
ontwikkeling, onder meer met betrekking 
tot de sociaaleconomische en 
psychologische/gedragsmatige aspecten 
van vervoer en mobiliteit, teneinde 
innovatie te stimuleren en de uitdagingen 
op vervoer- en mobiliteitsgebied het hoofd 
te kunnen bieden. De desbetreffende 
activiteiten zullen zijn gericht op de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging van 
Europees onderzoeks- en innovatiebeleid 
inzake vervoer en mobiliteit, prospectieve 
studies en technologische prognoses en de 
versterking van de Europese 
onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 843
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.4. – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inzicht in gebruikersgedrag, 
maatschappelijke acceptatie, het effect van 
beleidsmaatregelen, mobiliteitspatronen en 
zakelijke modellen en hun implicaties is 
van doorslaggevend belang voor de 
ontwikkeling van het Europese 
vervoersysteem. Er zullen scenario's 
worden ontwikkeld waarin rekening wordt 
gehouden met sociale trends, 
beleidsdoelstellingen en technologische 
prognoses tot het jaar 2050. Met het oog op 
een beter inzicht in de verbanden tussen 
territoriale ontwikkeling en het Europese 
vervoersysteem zijn degelijke modellen 
nodig op basis waarvan goed onderbouwde 
beleidsbeslissingen kunnen worden 
genomen.

Inzicht in gebruikersgedrag, 
maatschappelijke acceptatie van een 
gedragsverandering naar meer duurzame 
vormen van vervoer, het effect van 
beleidsmaatregelen, mobiliteitspatronen, 
bewustmaking door hulpmiddelen om de 
koolstofvoetafdruk te berekenen en 
zakelijke modellen en hun implicaties is 
van doorslaggevend belang voor de 
ontwikkeling van het Europese vervoer- en 
mobiliteitssysteem. Er zullen scenario's 
worden ontwikkeld waarin rekening wordt 
gehouden met sociale trends,
demografische veranderingen,
beleidsdoelstellingen en technologische 
prognoses tot het jaar 2050. Met het oog op 
een beter inzicht in de verbanden tussen 
territoriale ontwikkeling en het Europese 
vervoersysteem, tussen groene logistiek, 
mobiliteitsbeheer en 
"vervoersvermijding" zijn degelijke 
modellen nodig op basis waarvan goed 
onderbouwde beleidsbeslissingen kunnen 
worden genomen.

Or. en

Amendement 844
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 4.4. – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal onderzoek worden verricht naar de 
wijze waarop sociale ongelijkheid bij de 
toegang tot mobiliteit kan worden 
voorkomen en de positie van kwetsbare 
weggebruikers kan worden versterkt. 
Daarnaast moet aandacht worden besteed 
aan economische vraagstukken, met name 
de manier waarop externe vervoerkosten in 
alle vervoermiddelen kunnen worden 
geïnternaliseerd, en aan belastings- en 
prijsbepalingsmodellen. Met behulp van 

Er zal onderzoek worden verricht naar de 
wijze waarop sociale ongelijkheid bij de 
toegang tot mobiliteit kan worden 
voorkomen en de positie van kwetsbare 
weggebruikers, zoals voetgangers en 
fietsers, kan worden versterkt. Daarnaast 
moet aandacht worden besteed aan 
economische vraagstukken, met name de 
manier waarop externe vervoer- en 
mobiliteitskosten in alle vervoermiddelen 
kunnen worden geïnternaliseerd, en aan 
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prospectieve studies moet worden 
beoordeeld welke eisen in de toekomst aan 
vaardigheden en banen zullen worden 
gesteld.

belastings- en prijsbepalingsmodellen. Met 
behulp van prospectieve studies moet 
worden beoordeeld welke eisen in de 
toekomst aan vaardigheden en banen zullen 
worden gesteld.

Or. en

Amendement 845
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Klimaatmaatregelen, 
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

5. Klimaatmaatregelen, milieu,
hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen

Or. en

Amendement 846
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
ontwikkeling en evaluatie van innovatieve, 
kostenefficiënte en duurzame aanpassings-
en mitigatiemaatregelen, die gericht zijn op 
zowel CO2 als andere broeikasgassen dan 
CO2, en waarbij de nadruk ligt op zowel 
technologische als niet-technologische 
groene oplossingen, via het genereren van 
bewijs voor op informatie gebaseerd, tijdig 
en doeltreffend optreden en de vorming 
van netwerken van de vereiste 
deskundigheden.

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
ontwikkeling en evaluatie van innovatieve, 
kostenefficiënte en duurzame aanpassings-
en mitigatiemaatregelen, die gericht zijn op 
zowel CO2 als andere broeikasgassen en 
aerosolen dan CO2 en deeltjes, en waarbij 
de nadruk ligt op zowel technologische als 
niet-technologische groene oplossingen, 
via het genereren van bewijs voor op 
informatie gebaseerd, tijdig en doeltreffend 
optreden en de vorming van netwerken van 
de vereiste deskundigheden.

Or. en

Amendement 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennis over de mate waarin de 
samenleving en de economie zich kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, is 
onvolledig. Doeltreffende, eerlijke en 
maatschappelijk aanvaardbare maatregelen 
ten behoeve van een klimaatbestendige 
leefomgeving en samenleving vergen een 
geïntegreerde analyse van de huidige en 
toekomstige effecten, kwetsbaarheden, 
blootstelling van de bevolking, risico's, 
kosten en kansen in verband met 
klimaatverandering en 
klimaatschommelingen, rekening houdend 
met extreme gebeurtenissen en 
gerelateerde door het klimaat veroorzaakte 
gevaren en de herhaling daarvan. Een 
dergelijke analyse wordt ook uitgewerkt 
naar de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
infrastructuur en economische en 
natuurlijke rijkdommen. De nadruk zal 
worden gelegd op de waardevolste 
natuurlijke ecosystemen en gebouwde 
omgevingen en op sectoren van vitaal 
maatschappelijk, cultureel en economisch 
belang in heel Europa. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar de effecten en de 
toenemende risico's voor de menselijke 
gezondheid als gevolg van de 
klimaatverandering en van verhoogde 
concentraties broeikasgassen in de 
atmosfeer. In dit onderzoek zullen 
innovatieve, eerlijke verdeelde en 
kosteneffectieve maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
worden geëvalueerd, waaronder de 
bescherming en aanpassing van natuurlijke 
rijkdommen en ecosystemen, en 
gerelateerde effecten, om informatie en 
ondersteuning te verschaffen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan 
op alle niveaus en schalen. Hieronder 
vallen eveneens de potentiële effecten, 
kosten en risico's van opties op het gebied 

De kennis over de mate waarin de 
samenleving en de economie zich kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, is 
onvolledig. Doeltreffende, eerlijke en 
maatschappelijk aanvaardbare maatregelen 
ten behoeve van een klimaatbestendige 
leefomgeving en samenleving vergen een 
geïntegreerde analyse van de huidige en 
toekomstige effecten, kwetsbaarheden, 
blootstelling van de bevolking, risico's, 
kosten en kansen in verband met 
klimaatverandering en 
klimaatschommelingen, rekening houdend 
met extreme gebeurtenissen en 
gerelateerde door het klimaat veroorzaakte 
gevaren en de herhaling daarvan. Een 
dergelijke analyse wordt ook uitgewerkt 
naar de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
infrastructuur en economische en 
natuurlijke rijkdommen. De nadruk zal 
worden gelegd op de waardevolste 
natuurlijke ecosystemen en gebouwde 
omgevingen, in de kwetsbaarste gebieden 
zoals eilanden, en op sectoren van vitaal 
maatschappelijk, cultureel en economisch 
belang in heel Europa. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar de effecten en de 
toenemende risico's voor de menselijke 
gezondheid als gevolg van de 
klimaatverandering en van verhoogde 
concentraties broeikasgassen in de 
atmosfeer. In dit onderzoek zullen 
innovatieve, eerlijke verdeelde en 
kosteneffectieve maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
worden geëvalueerd, waaronder de 
bescherming en aanpassing van natuurlijke 
rijkdommen en ecosystemen, en 
gerelateerde effecten, om informatie en 
ondersteuning te verschaffen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan 
op alle niveaus en schalen. Hieronder 
vallen eveneens de potentiële effecten, 
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van geo-engineering. Ook de complexe 
onderlinge verbanden, conflicten en 
synergieën van beleidskeuzen inzake 
aanpassing en risicopreventie met ander 
klimaat- en sectoraal beleid zullen worden 
onderzocht, met inbegrip van de effecten 
op de werkgelegenheid en de 
levensstandaarden van kwetsbare groepen.

kosten en risico's van opties op het gebied 
van geo-engineering. Ook de complexe 
onderlinge verbanden, conflicten en 
synergieën van beleidskeuzen inzake 
aanpassing en risicopreventie met ander 
klimaat- en sectoraal beleid zullen worden 
onderzocht, met inbegrip van de effecten 
op de werkgelegenheid en de 
levensstandaarden van kwetsbare groepen.

Or. es

Amendement 848
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kennis over de mate waarin de 
samenleving en de economie zich kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, is 
onvolledig. Doeltreffende, eerlijke en 
maatschappelijk aanvaardbare maatregelen 
ten behoeve van een klimaatbestendige 
leefomgeving en samenleving vergen een 
geïntegreerde analyse van de huidige en 
toekomstige effecten, kwetsbaarheden, 
blootstelling van de bevolking, risico's, 
kosten en kansen in verband met 
klimaatverandering en 
klimaatschommelingen, rekening houdend 
met extreme gebeurtenissen en 
gerelateerde door het klimaat veroorzaakte 
gevaren en de herhaling daarvan. Een 
dergelijke analyse wordt ook uitgewerkt 
naar de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
infrastructuur en economische en 
natuurlijke rijkdommen. De nadruk zal 
worden gelegd op de waardevolste 
natuurlijke ecosystemen en gebouwde 
omgevingen en op sectoren van vitaal 
maatschappelijk, cultureel en economisch 
belang in heel Europa. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar de effecten en de 
toenemende risico's voor de menselijke 

De kennis over de mate waarin de 
samenleving en de economie zich kunnen 
aanpassen aan de klimaatverandering, is 
onvolledig. Doeltreffende, eerlijke en 
maatschappelijk aanvaardbare maatregelen 
ten behoeve van een klimaatbestendige 
leefomgeving en samenleving vergen een 
geïntegreerde analyse van de huidige en 
toekomstige effecten, kwetsbaarheden, 
blootstelling van de bevolking, risico's, 
kosten en kansen in verband met 
klimaatverandering en 
klimaatschommelingen, rekening houdend 
met extreme gebeurtenissen en 
gerelateerde door het klimaat veroorzaakte 
gevaren en de herhaling daarvan. Een
dergelijke analyse wordt ook uitgewerkt 
naar de negatieve effecten van de 
klimaatverandering op de biodiversiteit, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
infrastructuur en economische en 
natuurlijke rijkdommen. De nadruk zal 
worden gelegd op de waardevolste 
natuurlijke ecosystemen en gebouwde 
omgevingen en op sectoren van vitaal 
maatschappelijk, cultureel en economisch 
belang in heel Europa. Er zal onderzoek 
worden gedaan naar de effecten en de 
toenemende risico's voor de menselijke 
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gezondheid als gevolg van de 
klimaatverandering en van verhoogde 
concentraties broeikasgassen in de 
atmosfeer. In dit onderzoek zullen 
innovatieve, eerlijke verdeelde en 
kosteneffectieve maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
worden geëvalueerd, waaronder de 
bescherming en aanpassing van natuurlijke 
rijkdommen en ecosystemen, en 
gerelateerde effecten, om informatie en 
ondersteuning te verschaffen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan 
op alle niveaus en schalen. Hieronder 
vallen eveneens de potentiële effecten, 
kosten en risico's van opties op het gebied 
van geo-engineering. Ook de complexe 
onderlinge verbanden, conflicten en 
synergieën van beleidskeuzen inzake 
aanpassing en risicopreventie met ander 
klimaat- en sectoraal beleid zullen worden 
onderzocht, met inbegrip van de effecten 
op de werkgelegenheid en de 
levensstandaarden van kwetsbare groepen.

gezondheid als gevolg van de 
klimaatverandering en van verhoogde 
concentraties broeikasgassen in de 
atmosfeer. In dit onderzoek zullen 
innovatieve, eerlijke verdeelde en 
kosteneffectieve maatregelen tot 
aanpassing aan de klimaatverandering 
worden geëvalueerd, waaronder de 
bescherming en aanpassing van natuurlijke 
rijkdommen en ecosystemen, en 
gerelateerde effecten, om informatie en 
ondersteuning te verschaffen voor de 
ontwikkeling en tenuitvoerlegging ervan 
op alle niveaus en schalen. Ook de 
complexe onderlinge verbanden, conflicten 
en synergieën van beleidskeuzen inzake 
aanpassing en risicopreventie met ander 
klimaat- en sectoraal beleid zullen worden 
onderzocht, met inbegrip van de effecten 
op de werkgelegenheid en de 
levensstandaarden van kwetsbare groepen.

Or. en

Amendement 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is van groot belang onderzoek te doen 
naar de regionale impact van 
klimaatverandering op het ecosysteem, 
waterbronnen, en landbouw en bosbouw, 
teneinde te beoordelen welke invloed er is 
op menselijk leven, gezondheid en andere 
sociaal-economische kwesties, maar ook 
onderzoek te doen naar de directe en 
indirecte invloed van mondiale 
verandering op de dynamiek en de 
capaciteit van ecosystemen.

Or. en
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Amendement 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.1.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1.3 bis. Klimaatverandering en 
vraagstukken op het gebied van 
waterbeheer
Er moet een verband worden aangebracht 
tussen klimaatverandering en kwesties op 
het gebied van waterbeheer. In de 
toekomst zullen de grote uitdagingen op 
het gebied van wateronderzoek 
voornamelijk het resultaat zijn van het 
verband met kwesties op het gebied van 
mondiale verandering, 
klimaatverandering, het toenemende 
geopolitieke belang, alsook de energie- en 
gezondheidsaspecten.
De natuurlijke hulpbron water moet 
alomvattend worden gezien en beheerd. 
Dit omvat natuurlijke regio's en 
milieukwesties, het begrip van 
ecosysteemdiensten als een proces, de 
bescherming van de drinkwaterkwaliteit 
en de verschillende politieke systemen en 
institutionele structuren.
In de kennisbasis moet het concept 
'milieustromen' worden geïntegreerd en 
er moet rekening worden gehouden met 
door water ondersteunde 
ecosysteemdiensten; onderstreept dat
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat veranderingen in de watercyclus 
afhankelijk zijn van de habitat en dat dit 
van invloed is op de hoeveelheid water die 
wordt gerecycleerd.

Or. en

Amendement 851
Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen

5.2. Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen evenals 
cultureel erfgoed

Or. de

Amendement 852
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen

5.2. Duurzaam beheer van natuurlijke en 
materiële culturele erfgoedbronnen en
ecosystemen:

Or. en

Motivering

Als het cultureel erfgoed niet in Horizon 2020 wordt opgenomen, valt de hele grondslag voor het 
behoud van het cultureel erfgoed in Europa weg.

Amendement 853
Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vinden van een duurzaam evenwicht 
tussen menselijke behoeften en het milieu 
is een grote uitdaging die samenlevingen 
moeten aangaan. Milieuhulpbronnen, 
waaronder water, lucht, biomassa, 
vruchtbare grond, biodiversiteit, 
ecosystemen en de diensten die zij leveren, 
zijn essentieel voor Europese en 
wereldeconomie en de kwaliteit van het 
bestaan. Global business opportunities 
related to natural resources are expected to 
amount to over EUR 2 trillion by 205025.
Desondanks worden in Europa en 
wereldwijd ecosystemen zwaarder 

Het vinden van een duurzaam evenwicht 
tussen menselijke behoeften en het milieu 
is een grote uitdaging die samenlevingen 
moeten aangaan. Milieuhulpbronnen, 
waaronder water, lucht, biomassa, 
vruchtbare grond, biodiversiteit, 
ecosystemen en de diensten die zij leveren, 
evenals antropogene hulpbronnen, 
waaronder het culturele erfgoed en 
cultuurlandschappen, zijn essentieel voor 
Europese en wereldeconomie en de 
kwaliteit van het bestaan. Naar 
verwachting vertegenwoordigen de 
mondiale ondernemingskansen die verband 
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beschadigd dan de natuur kan herstellen en 
worden milieuhulpbronnen 
overgeëxploiteerd. Zo gaat jaarlijks 
1 000 km2 van de vruchtbaarste bodems en 
waardevolste ecosystemen in de Unie 
verloren, terwijl een kwart van het zoet 
water verspild wordt. Zo kunnen we niet 
doorgaan. Onderzoek moet ertoe bijdragen 
dat tendensen die schadelijk zijn voor het 
milieu, worden gekeerd en dat 
gewaarborgd wordt dat ecosystemen de 
hulpbronnen, goederen en diensten blijven 
leveren die onmisbaar zijn voor welzijn en 
economische welvaart.

houden met natuurlijke hulpbronnen, tegen 
2050 een bedrag van meer dan 2 biljoen 
euro. De ondernemingskansen die 
verband houden met ons Europees 
cultureel erfgoed en de creatieve sector, 
vertegenwoordigen 3,3% van het 
Europese bbp. Alleen al op het vlak van 
toeristische activiteiten in verband met het 
cultureel erfgoed wordt een omzet van 338 
miljard euro behaald. Desondanks worden 
in Europa en wereldwijd ecosystemen 
zwaarder beschadigd dan de natuur kan 
herstellen en worden milieuhulpbronnen 
overgeëxploiteerd. Zo gaat jaarlijks 
1 000 km2 van de vruchtbaarste bodems en 
waardevolste ecosystemen in de Unie 
verloren, terwijl een kwart van het zoet 
water verspild wordt. Deze patronen 
voortzetten is geen optie. Onderzoek moet 
ertoe bijdragen dat tendensen die 
schadelijk zijn voor het milieu, worden 
gekeerd en dat gewaarborgd wordt dat 
ecosystemen de hulpbronnen, goederen en 
diensten blijven leveren die onmisbaar zijn 
voor welzijn en economische welvaart.

Or. de

Motivering

De cijfers zijn afkomstig uit het verslag over het concurrentievermogen van de EU voor 2010.

Amendement 854
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het vinden van een duurzaam evenwicht 
tussen menselijke behoeften en het milieu 
is een grote uitdaging die samenlevingen 
moeten aangaan. Milieuhulpbronnen, 
waaronder water, lucht, biomassa, 
vruchtbare grond, biodiversiteit, 
ecosystemen en de diensten die zij leveren, 
zijn essentieel voor Europese en 
wereldeconomie en de kwaliteit van het 
bestaan. Naar verwachting 

Het vinden van een duurzaam evenwicht 
tussen menselijke behoeften en het milieu 
is een grote uitdaging die samenlevingen 
moeten aangaan. Milieuhulpbronnen, 
waaronder water, lucht, biomassa, 
vruchtbare grond, bossen, biodiversiteit, 
ecosystemen, alsmede door de mens 
gemaakte hulpbronnen met inbegrip van 
materieel cultureel erfgoed en culturele 
landschappen, en de diensten die zij 
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vertegenwoordigen de mondiale 
ondernemingskansen die verband houden 
met natuurlijke hulpbronnen, tegen 2050 
een bedrag van meer dan 2 biljoen euro. 
Desondanks worden in Europa en 
wereldwijd ecosystemen zwaarder 
beschadigd dan de natuur kan herstellen en 
worden milieuhulpbronnen 
overgeëxploiteerd. Zo gaat jaarlijks 
1 000 km2 van de vruchtbaarste bodems en 
waardevolste ecosystemen in de Unie 
verloren, terwijl een kwart van het zoet 
water verspild wordt. Deze patronen 
voortzetten is geen optie. Onderzoek moet 
ertoe bijdragen dat tendensen die 
schadelijk zijn voor het milieu, worden 
gekeerd en dat gewaarborgd wordt dat 
ecosystemen de hulpbronnen, goederen en 
diensten blijven leveren die onmisbaar zijn 
voor welzijn en economische welvaart.

leveren, zijn essentieel voor Europese en 
wereldeconomie en de kwaliteit van het 
bestaan. Naar verwachting 
vertegenwoordigen de mondiale 
ondernemingskansen die verband houden 
met natuurlijke hulpbronnen, tegen 2050 
een bedrag van meer dan 2 triljoen euro. 
De Europese zakelijke markt inzake 
cultureel erfgoed en creatieve economie is 
verantwoordelijk voor 3,3% van het bbp in 
Europa (Europees concurrentierapport 
2010, blz. 166; 191), terwijl de omzet uit 
het toerisme die aan activiteiten op het 
gebied van cultureel erfgoed is toe te 
schrijven, 338 miljard euro per jaar 
bedraagt (directoraat Cultureel erfgoed, 
Noorwegen: Cultural Heritage 
Monuments and Historic buildings as 
value generators in a post-industrial 
economy, blz. 5). Desondanks worden in 
Europa en wereldwijd ecosystemen 
zwaarder beschadigd dan de natuur kan 
herstellen en worden milieuhulpbronnen 
overgeëxploiteerd. Zo gaat jaarlijks 
1 000 km2 van de vruchtbaarste bodems en 
waardevolste ecosystemen in de Unie 
verloren, terwijl een kwart van het zoet 
water verspild wordt. Deze patronen 
voortzetten is geen optie. Onderzoek moet 
ertoe bijdragen dat tendensen die 
schadelijk zijn voor het milieu, worden 
gekeerd en dat gewaarborgd wordt dat 
ecosystemen de hulpbronnen, goederen en 
diensten blijven leveren die onmisbaar zijn 
voor welzijn en economische welvaart.

Or. en

Motivering

De invloed van cultureel erfgoed op het bbp van Europa is niet gering. Cultureel erfgoed zou 
daarom in Horizon 2020 moeten worden opgenomen.

Amendement 855
Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteit heeft daarom tot doel kennis 
te verschaffen voor een zodanig beheer van 
natuurlijke hulpbronnen dat een duurzaam 
evenwicht wordt gevonden tussen schaarse 
hulpbronnen en de behoeften van de 
samenleving en de economie.

Deze activiteit heeft daarom tot doel kennis 
te verschaffen voor een zodanig beheer van 
natuurlijke en culturele hulpbronnen dat 
een duurzaam evenwicht wordt gevonden 
tussen schaarse hulpbronnen en de 
behoeften van de samenleving en de 
economie.

Or. de

Amendement 856
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteit heeft daarom tot doel kennis 
te verschaffen voor een zodanig beheer van 
natuurlijke hulpbronnen dat een duurzaam 
evenwicht wordt gevonden tussen schaarse 
hulpbronnen en de behoeften van de 
samenleving en de economie.

Deze activiteit heeft daarom tot doel kennis 
te verschaffen voor een zodanig beheer van 
natuurlijke en culturele hulpbronnen dat 
een duurzaam evenwicht wordt gevonden 
tussen schaarse, niet-hernieuwbare
hulpbronnen en de behoeften van de 
samenleving en de economie.

Or. en

Amendement 857
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze activiteit heeft daarom tot doel kennis 
te verschaffen voor een zodanig beheer van 
natuurlijke hulpbronnen dat een duurzaam 
evenwicht wordt gevonden tussen schaarse 
hulpbronnen en de behoeften van de 
samenleving en de economie.

Deze activiteit heeft daarom tot doel kennis 
te verschaffen voor een zodanig beheer en 
zodanige bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen dat een duurzaam evenwicht 
wordt gevonden tussen schaarse 
hulpbronnen en de behoeften van de 
samenleving en de economie.

Or. en
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Amendement 858
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het reilen en zeilen van een samenleving 
kan onomkeerbare veranderingen in het 
milieu teweegbrengen, die het karakter van 
ecosystemen aantasten. Het is van vitaal 
belang om op deze risico's vooruit te lopen
door de effecten van menselijke activiteiten 
op het milieu en van veranderingen in het 
milieu op het menselijk welzijn te 
evalueren, te monitoren en te voorspellen. 
Onderzoek naar mariene (van kustgebieden 
tot de diepzee), zoetwater-, terrestrische en 
stedelijke ecosystemen, waaronder 
ecosystemen die sterk afhankelijk zijn van 
het grondwater, zal ons een beter inzicht 
geven in de complexe interacties tussen 
natuurlijke hulpbronnen en sociale, 
economische en ecologische systemen, 
waaronder natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene invloeden 
reageren, hoe ze hersteld kunnen worden 
en welke uitwerking dit heeft op 
economieën en het menselijk welzijn. 
Bovendien zullen oplossingen worden 
bestudeerd voor het aanpakken van 
problemen met hulpbronnen. Het zal 
bijdragen tot beleid en praktijken om te 
waarborgen dat sociale en economische 
activiteiten plaatsvinden binnen de grenzen 
van de duurzaamheid en het 
aanpassingsvermogen van ecosystemen en 
de biodiversiteit.

Het reilen en zeilen van een samenleving 
kan onomkeerbare veranderingen in het 
milieu teweegbrengen, die het karakter van 
ecosystemen aantasten. Het is van vitaal 
belang om op deze risico's vooruit te lopen 
door de effecten van menselijke activiteiten 
op het milieu en van veranderingen in het 
milieu op het menselijk welzijn te 
evalueren, te monitoren en te voorspellen. 
Onderzoek naar mariene (van kustgebieden 
tot de diepzee), zoetwater-, terrestrische en 
stedelijke ecosystemen, waaronder 
ecosystemen die sterk afhankelijk zijn van 
het grondwater, zal ons een beter inzicht 
geven in de complexe interacties tussen 
natuurlijke hulpbronnen en sociale, 
economische en ecologische systemen, 
waaronder natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene invloeden 
reageren, hoe ze hersteld kunnen worden 
en welke uitwerking dit heeft op 
economieën en het menselijk welzijn. 
Bovendien zullen oplossingen worden 
bestudeerd voor het aanpakken van 
problemen met hulpbronnen. Het zal 
bijdragen tot beleid en praktijken om te 
waarborgen dat sociale en economische 
activiteiten plaatsvinden binnen de grenzen 
van de duurzaamheid en het 
aanpassingsvermogen van ecosystemen en 
de biodiversiteit. Een beter inzicht in 
milieufactoren die bepalend zijn voor 
gezondheid en welzijn en in de 
overbrengingsmechanismen is nodig om 
wetenschappelijke gegevens aan te 
leveren voor effectieve strategieën voor de 
bescherming van de gezondheid en als 
basis te dienen voor EU-programma's en 
beleid.
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Kennisvergroting is een fundamentele 
noodzaak wanneer sociale, economische 
en milieuaspecten bijdragen tot grote 
veranderingen, zoals het geval is bij 
bosbranden. Een beter begrip van de 
natuurkundige en sociale verschijnselen 
die tot bosbranden leiden is van het 
allergrootste belang. Simulatie, 
gegevensverzameling en analyse vormen 
essentiële input voor op onderzoek 
gebaseerde beslissingondersteunende 
systemen als belangrijk middel om 
bosbranden te voorkomen, de bestrijding 
ervan efficiënter te maken en de schade 
aan menselijke, sociale en economische 
hulpbronnen en het milieu te beperken.
Onderzoek naar mariene (van 
kustgebieden tot de diepzee), polaire, 
zoetwater-, terrestrische en stedelijke 
ecosystemen, waaronder ecosystemen die 
sterk afhankelijk zijn van het grondwater 
en de biodiversiteit daarvan, zal ons een 
beter inzicht geven in de complexe 
interacties tussen natuurlijke 
hulpbronnen en sociale, economische en 
ecologische systemen, waaronder 
natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene 
invloeden reageren, hoe deze invloeden 
kunnen worden geminimaliseerd, hoe 
ecosystemen kunnen worden hersteld en 
welke uitwerking dit heeft op economieën 
en het menselijk welzijn. Bovendien 
zullen oplossingen worden bestudeerd 
voor het aanpakken van problemen met 
hulpbronnen. Het zal bijdragen tot beleid 
en praktijken om te waarborgen dat 
sociale en economische activiteiten 
plaatsvinden binnen de grenzen van de 
duurzaamheid en het 
aanpassingsvermogen van ecosystemen en 
de biodiversiteit.

Or. en
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Amendement 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het reilen en zeilen van een samenleving 
kan onomkeerbare veranderingen in het 
milieu teweegbrengen, die het karakter van 
ecosystemen aantasten. Het is van vitaal 
belang om op deze risico's vooruit te lopen 
door de effecten van menselijke activiteiten 
op het milieu en van veranderingen in het 
milieu op het menselijk welzijn te 
evalueren, te monitoren en te voorspellen. 
Onderzoek naar mariene (van kustgebieden 
tot de diepzee), zoetwater-, terrestrische en 
stedelijke ecosystemen, waaronder 
ecosystemen die sterk afhankelijk zijn van 
het grondwater, zal ons een beter inzicht 
geven in de complexe interacties tussen 
natuurlijke hulpbronnen en sociale, 
economische en ecologische systemen, 
waaronder natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene invloeden 
reageren, hoe ze hersteld kunnen worden 
en welke uitwerking dit heeft op 
economieën en het menselijk welzijn. 
Bovendien zullen oplossingen worden 
bestudeerd voor het aanpakken van 
problemen met hulpbronnen. Het zal 
bijdragen tot beleid en praktijken om te 
waarborgen dat sociale en economische 
activiteiten plaatsvinden binnen de grenzen 
van de duurzaamheid en het 
aanpassingsvermogen van ecosystemen en 
de biodiversiteit.

Het reilen en zeilen van een samenleving 
kan onomkeerbare veranderingen in het 
milieu teweegbrengen, die het karakter van 
ecosystemen aantasten. Het is van vitaal 
belang om op deze risico's vooruit te lopen 
door de effecten van menselijke activiteiten 
op het milieu en van veranderingen in het 
milieu op het menselijk welzijn te 
evalueren, te monitoren en te voorspellen. 
Onderzoek naar mariene (van kustgebieden 
tot de diepzee), zoetwater-, terrestrische en 
stedelijke ecosystemen, waaronder 
ecosystemen die sterk afhankelijk zijn van 
het grondwater, zal ons een beter inzicht 
geven in de complexe interacties tussen 
natuurlijke hulpbronnen en sociale, 
economische en ecologische systemen, 
waaronder natuurlijke omslagpunten en de 
bestendigheid, of kwetsbaarheid, van 
menselijke en biologische systemen. 
Onderzocht zal worden hoe ecosystemen 
functioneren en op antropogene invloeden 
reageren, hoe ze hersteld kunnen worden 
en welke uitwerking dit heeft op 
economieën en het menselijk welzijn. 
Bovendien zullen oplossingen worden 
bestudeerd voor het aanpakken van 
problemen met hulpbronnen. Via innovatie 
moet gekomen worden tot nieuwe, 
transparante modellen voor waterbeheer. 
Dit moet omvatten: informatie over de 
oorsprong van water, gelijke verdeling en 
de procedure voor de verkoop en het 
gebruik ervan. Het zal bijdragen tot beleid 
en praktijken om te waarborgen dat sociale 
en economische activiteiten plaatsvinden 
binnen de grenzen van de duurzaamheid en 
het aanpassingsvermogen van ecosystemen 
en de biodiversiteit.

Or. en
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Amendement 860
Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het culturele erfgoed is een essentieel 
bestanddeel van de omgeving en de 
bescherming ervan vormt zowel een 
concrete bijdrage tot het welzijn van de 
mens als tot een duurzame economie in 
Europa.

Or. de

Amendement 861
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader wordt cultureel erfgoed als 
een essentieel onderdeel van de 
milieucontext beschouwd en wordt het 
behoud van cultureel erfgoed gezien als 
een tastbare bijdrage aan een duurzame 
economie en het menselijk welzijn in 
Europa.

Or. en

Amendement 862
Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
vormen voor de beleidsbeslissingen die 

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
vormen voor de beleidsbeslissingen die 
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nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen dat gericht is
op de vermijding van, of aanpassing aan, 
ontwrichtende veranderingen in het klimaat 
en het milieu, en op de bevordering van de 
institutionele, economische, technologische 
en gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
en culturele hulpbronnen en ecosystemen 
dat gericht is op de vermijding van, of 
aanpassing aan, ontwrichtende 
veranderingen in het klimaat en het milieu, 
en op de bevordering van de institutionele, 
economische, technologische en 
gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

Or. de

Amendement 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
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vormen voor de beleidsbeslissingen die 
nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen dat gericht is 
op de vermijding van, of aanpassing aan, 
ontwrichtende veranderingen in het klimaat 
en het milieu, en op de bevordering van de 
institutionele, economische, technologische 
en gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

vormen voor de beleidsbeslissingen die 
nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen dat gericht is 
op de vermijding van, of aanpassing aan, 
ontwrichtende veranderingen in het klimaat 
en het milieu, en op de bevordering van de 
institutionele, economische, technologische 
en gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.
Er moeten analyses worden gemaakt van 
de beschikbaarheid en productiviteit van 
alle significante bronnen op de 
verschillende relevante niveaus: 
mondiaal, regionaal en plaatselijk, en ook 
van de daaraan gerelateerde sociaal-
economische gevolgen, ten einde 
beleidskeuzes te kunnen uitwerken.

Or. en

Amendement 864
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
vormen voor de beleidsbeslissingen die 
nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen dat gericht is 
op de vermijding van, of aanpassing aan, 
ontwrichtende veranderingen in het klimaat 
en het milieu, en op de bevordering van de 
institutionele, economische, technologische 
en gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

Sociale, economische en beheerssystemen 
moeten nog steeds tot een aanpak komen 
van zowel de uitputting van hulpbronnen 
en de beschadiging van ecosystemen. 
Onderzoek en innovatie zullen de basis 
vormen voor de beleidsbeslissingen die 
nodig zijn voor een beheer van natuurlijke 
en culturele hulpbronnen en ecosystemen 
dat gericht is op de vermijding van, of 
aanpassing aan, ontwrichtende 
veranderingen in het klimaat en het milieu, 
en op de bevordering van de institutionele, 
economische, technologische en 
gedragsveranderingen die nodig zijn om 
duurzaamheid te waarborgen. De nadruk 
zal liggen op essentiële beleidsrelevante 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals 
zoet water, zeeën en oceanen, 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik 
en bodem. De bestendigheid van 
samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, wordt bevorderd door 
verbetering van de capaciteiten voor het 
voorspellen van, vroegtijdig waarschuwen 
voor, en beoordelen van kwetsbaarheden 
en effecten, inclusief de 
multirisicodimensie. Zo ondersteunen 
onderzoek en innovatie milieubeleid en 
beleid voor efficiënt hulpbronnengebruik, 
evenals opties voor doeltreffend, op 
feitenmateriaal gebaseerd beheer binnen 
veilige werkgrenzen. Er zullen innovatieve 
manieren worden ontwikkeld om de 
coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

Or. en

Amendement 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sectoren als de bouw en de chemische, 
automobiel-, vliegtuig-, machinebouw- en 
apparatuurindustrie, die samen een 
toegevoegde waarde van meer dan 
1 000 miljard euro vertegenwoordigen en 
zo'n 30 miljoen mensen werk verschaffen, 
zijn allemaal afhankelijk van toegang tot 
grondstoffen. Wat betreft mineralen voor 
de bouwsector is de Unie zelfvoorzienend, 
maar hoewel de Unie een van 's werelds 
grootste producenten van bepaalde 
industriële mineralen is, blijft zij van de 
meeste industriële mineralen netto-
importeur. Bovendien is de Unie sterk 
afhankelijk van de invoer van metallische 
mineralen en is zij voor sommige kritieke 
grondstoffen volledig afhankelijk van 
invoer.

Sectoren als de bouw en de chemische, 
automobiel-, vliegtuig-, machinebouw- en 
apparatuurindustrie, die samen een 
toegevoegde waarde van meer dan 
1 000 miljard euro vertegenwoordigen en 
zo'n 30 miljoen mensen werk verschaffen, 
zijn allemaal afhankelijk van toegang tot 
grondstoffen. maar hoewel de Unie een van 
's werelds grootste producenten van 
bepaalde industriële mineralen is, blijft zij 
van de meeste industriële mineralen netto-
importeur. Bovendien is de Unie sterk 
afhankelijk van de invoer van metallische 
mineralen en is zij voor sommige kritieke 
grondstoffen volledig afhankelijk van 
invoer.

Or. en

Amendement 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recente tendensen wijzen erop dat de 
vraag naar grondstoffen gedreven zal 
worden door de ontwikkeling van 
opkomende economieën en de snelle 
verbreiding van essentiële ontsluitende 
technologieën. Europa moet voor alle 
sectoren die afhankelijk zijn van toegang 
tot grondstoffen, een duurzaam beheer 
waarborgen en een duurzame voorziening 
veiligstellen van grondstoffen van binnen 
en buiten haar grenzen. Voor kritieke 
grondstoffen zijn beleidsdoelen opgesteld 
in het grondstoffeninitiatief van de 
Commissie.

Recente tendensen wijzen erop dat de 
vraag naar grondstoffen gedreven zal 
worden door de blijvende vraag uit 
ontwikkelde economieën, door de 
ontwikkeling van opkomende economieën 
en de snelle verbreiding van essentiële 
ontsluitende technologieën. Europa moet 
voor alle sectoren die afhankelijk zijn van 
grondstoffen, een duurzaam beheer 
waarborgen en een duurzame voorziening 
veiligstellen van grondstoffen van binnen 
en buiten haar grenzen. Voor kritieke 
grondstoffen zijn beleidsdoelen opgesteld 
in het grondstoffeninitiatief van de 
Commissie.
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Or. en

Amendement 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3. – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
verbetering van de kennisbasis over 
grondstoffen en de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
opsporing, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
de vervanging ervan door economisch 
aantrekkelijke alternatieven met een 
geringer milieueffect.

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
verbetering van de kennisbasis over 
grondstoffen en de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
opsporing, winning, verwerking, 
hulpbronnenefficiëntie, hergebruik,
recycling en terugwinning van 
grondstoffen en voor de vervanging ervan 
door economisch aantrekkelijke 
alternatieven met een geringer milieueffect.

Or. en

Amendement 868
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3. – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
verbetering van de kennisbasis over 
grondstoffen en de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen voor een 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
opsporing, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning van grondstoffen en voor 
de vervanging ervan door economisch
aantrekkelijke alternatieven met een 
geringer milieueffect.

Het doel van deze activiteit is dan ook de 
verbetering van de kennisbasis over 
grondstoffen, zowel van het land als uit de 
zee, en de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen voor een kosteneffectieve en 
milieuvriendelijke opsporing, winning, 
verwerking, recycling en terugwinning van 
grondstoffen en voor de vervanging ervan 
door economisch aantrekkelijke 
alternatieven met een geringer milieueffect.

Or. en

Amendement 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de beschikbaarheid op 
de lange termijn van hulpbronnen 
wereldwijd en binnen de Unie, waaronder 
de toegang tot 'urban mines' (stortplaatsen 
en mijnbouwafval), diepzeehulpbronnen 
(diepzeemijnbouw naar zeldzame aarden) 
en de daarmee gepaard gaande 
onzekerheden, zal worden verbeterd. Deze 
kennis zal de samenleving helpen om 
schaarse of milieuonvriendelijke 
grondstoffen efficiënter te gebruiken, te 
recyclen en te hergebruiken. Bovendien 
zullen algemene regels, praktijken en 
normen worden uitgewerkt voor een 
economisch levensvatbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaardbare opsporing, winning en 
verwerking van hulpbronnen, met inbegrip 
van praktijken voor landgebruik en 
mariene ruimtelijke ordening.

De beoordeling van de beschikbaarheid op 
de lange termijn van hulpbronnen 
wereldwijd en binnen de Unie, waaronder 
de toegang tot 'urban mines' (stortplaatsen 
en mijnbouwafval), diepzeehulpbronnen 
(diepzeemijnbouw naar zeldzame aarden),
de winning van mineralen en hun 
bijproducten en de daarmee gepaard 
gaande onzekerheden, zal worden 
verbeterd. Deze kennis zal de samenleving 
helpen om schaarse of 
milieuonvriendelijke grondstoffen 
efficiënter te gebruiken, te recyclen en te 
hergebruiken. Bovendien zullen algemene 
regels, praktijken en normen worden 
uitgewerkt voor een economisch 
levensvatbare, milieuvriendelijke en 
maatschappelijk aanvaardbare opsporing, 
winning en verwerking van hulpbronnen, 
met inbegrip van praktijken voor 
landgebruik en mariene ruimtelijke 
ordening. Internationale samenwerking, 
met inbegrip van samenwerking voor de 
ontwikkeling van een betere 
internationale governance van 
hulpbronnen en samenwerking tussen 
nationale geologische onderzoeken, is in 
deze context relevant en zal dan ook 
worden nagestreefd.

Or. en

Amendement 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.3.2. Bevordering van een duurzame 
voorziening en een duurzaam gebruik 

5.3.2. Bevordering van een duurzame en
efficiënte levering en een duurzaam en 
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(opsporing, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning) van grondstoffen

efficiënt gebruik en hergebruik van 
grondstoffen (opsporing, winning, 
verwerking, hulpbronnenefficiëntie, 
hergebruik, recycling en terugwinning)

Or. en

Amendement 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten de 
volledige levenscyclus van materialen 
beslaan om te waarborgen dat de 
voorziening en het beheer van grondstoffen 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn, 
hetgeen essentieel is voor de Europese 
industrieën. De ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van economisch 
levensvatbare, maatschappelijk 
aanvaardbare en milieuvriendelijke 
opsporings- en winningstechnologieën zal 
tot een veel efficiënter gebruik van 
hulpbronnen leiden. Hierbij zal ook het 
potentieel van 'urban mines' worden 
aangeboord. Bovendien zullen nieuwe en 
economisch levensvatbare 
bedrijfsmodellen, processen en 
technologieën voor de recycling en 
terugwinning van materialen de 
afhankelijkheid van de Unie van de 
voorziening van primaire grondstoffen 
helpen verminderen. Het gaat hierbij ook 
om de noodzaak van langduriger gebruik, 
kwalitatief hoogstaande recycling en 
terugwinning en een drastische 
vermindering van de verspilling van 
hulpbronnen. Er zal gekeken worden naar 
een volledige levenscyclusbenadering, van 
de voorziening van beschikbare 
grondstoffen tot het einde van de 
levensduur, met een zo gering mogelijke 
behoefte aan energie en hulpbronnen.

Onderzoek en innovatie moeten de 
volledige levenscyclus van materialen 
beslaan om te waarborgen dat de 
voorziening en het beheer van grondstoffen 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn, 
hetgeen essentieel is voor de Europese 
industrieën. De ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van economisch 
levensvatbare, maatschappelijk 
aanvaardbare en milieuvriendelijke 
opsporings-, winnings- en 
recyclingtechnologieën zal tot een veel 
efficiënter gebruik van hulpbronnen leiden. 
Hierbij zal ook het potentieel van 'urban 
mines' worden aangeboord. Bovendien 
zullen nieuwe en economisch 
levensvatbare bedrijfsmodellen, processen 
en technologieën voor de recycling en 
terugwinning van materialen de 
afhankelijkheid van de Unie van de 
voorziening van primaire grondstoffen 
helpen verminderen. Het gaat hierbij ook 
om de noodzaak van langduriger gebruik, 
kwalitatief hoogstaande recycling en 
terugwinning en een drastische 
vermindering van de verspilling van 
hulpbronnen. Er zal gekeken worden naar 
een volledige levenscyclusbenadering, van 
de voorziening van beschikbare 
grondstoffen tot het einde van de 
levensduur, met een zo gering mogelijke 
behoefte aan energie en hulpbronnen.

Or. en
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Amendement 872
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en innovatie moeten de 
volledige levenscyclus van materialen 
beslaan om te waarborgen dat de 
voorziening en het beheer van grondstoffen 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn, 
hetgeen essentieel is voor de Europese 
industrieën. De ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van economisch 
levensvatbare, maatschappelijk 
aanvaardbare en milieuvriendelijke 
opsporings- en winningstechnologieën zal 
tot een veel efficiënter gebruik van 
hulpbronnen leiden. Hierbij zal ook het 
potentieel van 'urban mines' worden 
aangeboord. Bovendien zullen nieuwe en 
economisch levensvatbare 
bedrijfsmodellen, processen en 
technologieën voor de recycling en 
terugwinning van materialen de 
afhankelijkheid van de Unie van de 
voorziening van primaire grondstoffen 
helpen verminderen. Het gaat hierbij ook 
om de noodzaak van langduriger gebruik, 
kwalitatief hoogstaande recycling en 
terugwinning en een drastische 
vermindering van de verspilling van 
hulpbronnen. Er zal gekeken worden naar 
een volledige levenscyclusbenadering, van 
de voorziening van beschikbare 
grondstoffen tot het einde van de 
levensduur, met een zo gering mogelijke 
behoefte aan energie en hulpbronnen.

Onderzoek en innovatie moeten de 
volledige levenscyclus van materialen 
beslaan om te waarborgen dat de 
voorziening en het beheer van grondstoffen 
betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn, 
hetgeen essentieel is voor de Europese 
industrieën. De ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van economisch 
levensvatbare, maatschappelijk 
aanvaardbare en milieuvriendelijke 
opsporings- en winningstechnologieën zal 
tot een veel efficiënter gebruik van 
hulpbronnen leiden. Hierbij zal ook het 
potentieel van 'urban mines' worden 
aangeboord. Bovendien zullen nieuwe en 
economisch levensvatbare 
bedrijfsmodellen, processen en 
technologieën voor de recycling en 
terugwinning van materialen de 
afhankelijkheid van de Unie van de 
voorziening van primaire grondstoffen 
helpen verminderen. Het gaat hierbij ook 
om de noodzaak van langduriger gebruik, 
kwalitatief hoogstaande recycling en 
terugwinning en een drastische 
vermindering van het normale verbruik en
van de verspilling van deze hulpbronnen. 
Er zal gekeken worden naar een volledige 
levenscyclusbenadering, van de 
voorziening van beschikbare grondstoffen 
tot het einde van de levensduur, met een zo 
gering mogelijke behoefte aan energie en 
hulpbronnen.

Or. en

Motivering

Doel van de toepassing van innovatie in de gehele grondstoffenketen is niet om het 
gebruik/verbruik van grondstoffen drastisch te verminderen, maar om er in plaats daarvan voor 
te zorgen dat de grondstoffen voor de economie behouden blijven, en gerecycleerd en 
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hergebruikt worden volgens hun oorspronkelijke toepassing (d.w.z. "circulaire economie"). De 
komende tien jaar lijkt "een drastische vermindering van het normale verbruik" van grondstoffen 
moeilijk te realiseren. Bovendien moet rekening worden gehouden met de concurrentie op de 
wereldmarkt.

Amendement 873
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3.3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit opzicht moet ook rekening worden 
gehouden met de toenemende 
afhankelijkheid van de Europese 
chemische industrie van externe olie- en 
aardgasbronnen als chemische 
grondstoffen. De Europese chemische 
industrie is de voorbije jaren gaandeweg 
meer geïnteresseerd geraakt in het 
gebruik van inheemse steenkool als 
alternatieve chemische grondstof. Het 
niet-energetische gebruik van inheemse 
steenkool kan tal van Europese chemische 
vestigingen vooruitzichten bieden voor 
ontwikkeling op de lange termijn in het 
licht van de afname van de wereldwijde 
olievoorraden en de onstabiele politieke 
toestand in de producerende landen. In de 
toekomst dienen er procestechnologieën 
en installaties te worden ontwikkeld die 
alternatieve koolwaterstofbronnen zoals 
inheemse steenkool nuttig maken voor de 
Europese chemische industrie.

Or. en

Amendement 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.3.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De noodzakelijke overgang op een 
zelfvoorzienendere en 

De noodzakelijke overgang op een 
zelfvoorzienendere en 
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hulpbronnenefficiëntere economie vergt 
culturele, sociaaleconomische, 
institutionele en gedragsveranderingen. 
Tekort aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten vormt een groeiend 
probleem in de grondstoffensector van de 
Unie (waaronder de Europese 
mijnbouwsector) en om dit probleem aan te 
pakken zullen doeltreffender 
partnerschappen tussen universiteiten, 
geologische diensten en de industrie 
worden gestimuleerd. Het is ook van 
essentieel belang om de ontwikkeling van 
innovatieve groene vaardigheden te 
ondersteunen. Bovendien is de publieke 
opinie zich nog steeds te weinig bewust 
van het belang van grondstoffen van 
Europese herkomst voor de Europese 
economie. Om de noodzakelijke structurele 
veranderingen te bevorderen zullen 
onderzoek en innovatie gericht worden op 
de empowerment van burgers, 
beleidsmakers, beroepsbeoefenaars en
instellingen.

hulpbronnenefficiëntere economie vergt 
culturele, sociaaleconomische, 
institutionele en gedragsveranderingen. 
Tekort aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten vormt een groeiend 
probleem in de grondstoffensector van de 
Unie (waaronder de Europese 
mijnbouwsector) en om dit probleem aan te 
pakken zullen doeltreffender 
partnerschappen tussen universiteiten, 
geologische diensten en de industrie 
worden gestimuleerd. Het is ook van 
essentieel belang om de ontwikkeling van 
innovatieve groene vaardigheden te 
ondersteunen. Bovendien is de publieke 
opinie zich nog steeds te weinig bewust 
van het belang van grondstoffen voor de 
Europese economie. Om de noodzakelijke 
structurele veranderingen te bevorderen 
zullen onderzoek en innovatie gericht 
worden op de empowerment van burgers, 
beleidsmakers, beroepsbeoefenaars en 
instellingen.

Or. en

Amendement 875
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle vormen van innovatie zullen worden 
ondersteund, zowel incrementele als 
radicale innovaties, en zowel 
technologische als organisatorische, 
maatschappelijke, gedrag-, bedrijfs- en 
beleidsinnovatie, alsmede een sterkere rol 
van het maatschappelijk middenveld. Op 
basis hiervan zal de economie meer het 
karakter krijgen van een 
kringloopeconomie, waarbij milieueffecten 
worden beperkt en rekening wordt 
gehouden met 'rebound effecten' op het 
milieu. Het gaat hierbij onder meer om 
bedrijfsmodellen, industriële symbiose, 
productservicesystemen, productontwerp-, 

Alle vormen van innovatie zullen worden 
ondersteund, zowel incrementele als 
radicale innovaties, en zowel 
technologische als organisatorische, 
maatschappelijke, gedrag-, bedrijfs- en 
beleidsinnovatie, alsmede een sterkere rol 
van het maatschappelijk middenveld. Op 
basis hiervan zal de economie meer het 
karakter krijgen van een 
kringloopeconomie, waarbij milieueffecten 
worden beperkt en rekening wordt 
gehouden met 'rebound effecten' op het 
milieu. Het gaat hierbij onder meer om 
bedrijfsmodellen, industriële symbiose, 
productservicesystemen, productontwerp-, 
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volledige levenscyclus- en 'wieg tot wieg'-
benaderingen. Het doel is om een 
efficiënter gebruik te maken van 
hulpbronnen door inputs, afval en de 
uitstoot van schadelijke stoffen in de hele 
waardeketen in absolute cijfers te 
verminderen en door hergebruik, recycling 
en de substitutie van hulpbronnen te 
stimuleren. Daarbij zal de nadruk worden 
gelegd op de facilitering van het traject van 
onderzoek tot markt, in samenwerking met 
de industrie en met name het mkb, van de 
ontwikkeling van prototypen tot de 
marktintroductie en -toepassing. Door de 
vorming van netwerken van eco-
innoveerders zal ook gestreefd worden naar 
een betere verspreiding van kennis en een 
betere aansluiting van het aanbod op de 
vraag.

volledige levenscyclus- en 'wieg tot wieg'-
benaderingen. Het doel is om een 
efficiënter gebruik te maken van 
hulpbronnen door inputs, afval en de 
uitstoot van schadelijke stoffen in de hele 
waardeketen in absolute cijfers te 
verminderen en door hergebruik, recycling 
en de substitutie van hulpbronnen te 
stimuleren. Daarbij zal de nadruk worden 
gelegd op de facilitering van het traject van 
onderzoek tot markt, in samenwerking met 
de industrie en met name het mkb, van de 
ontwikkeling van prototypen tot de 
marktintroductie tegen concurrerende 
prijzen en de markttoepassing. Door de 
vorming van netwerken van eco-
innoveerders zal ook gestreefd worden naar 
een betere verspreiding van kennis en een 
betere aansluiting van het aanbod op de 
vraag.

Or. it

Amendement 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.5. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alomvattende milieuobservatie- en -
informatiesystemen zijn onmisbaar voor de 
vergaring van de langetermijngegevens en 
-informatie die nodig is om deze uitdaging 
aan te gaan. Deze systemen zullen worden 
gebruikt voor de beoordeling en 
voorspelling van de toestand, status en 
tendensen van het klimaat, natuurlijk 
hulpbronnen waaronder grondstoffen, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
alsook voor de evaluatie van beleid en 
opties met een lage koolstofuitstoot en ter 
mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in alle sectoren van de 
economie. Informatie en kennis uit deze 
systemen zal worden gebruikt om een slim 
gebruik van strategische hulpbronnen te 
bevorderen, de ontwikkeling van op 
feitenmateriaal gebaseerd beleid te 

Alomvattende milieuobservatie- en -
informatiesystemen zijn onmisbaar voor de 
vergaring van de langetermijngegevens en 
-informatie die nodig is om deze uitdaging 
aan te gaan. Deze systemen zullen worden 
gebruikt voor de beoordeling en 
voorspelling van de toestand, status en 
tendensen van het klimaat, natuurlijk 
hulpbronnen waaronder grondstoffen, 
ecosystemen en ecosysteemdiensten, 
alsook voor de evaluatie van beleid en 
opties met een lage koolstofuitstoot en ter 
mitigatie van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in alle sectoren van de 
economie. Informatie en kennis uit deze 
systemen zal worden gebruikt om een slim 
gebruik van strategische hulpbronnen te 
bevorderen, de ontwikkeling van op 
feitenmateriaal gebaseerd beleid te 
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ondersteunen, nieuwe milieu- en 
klimaatdiensten te promoten en nieuwe 
kansen te ontwikkelen op de 
wereldmarkten.

ondersteunen, nieuwe milieu- en 
klimaatdiensten te promoten, digitale 
technologieën voor de bewaking, 
opvolging en het beheer van 
waterbronnen via de satelliet te
ondersteunen, en nieuwe kansen te 
ontwikkelen op de wereldmarkten.

Or. en

Amendement 877
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 5.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.5.bis. Ontwikkeling van innovatie op het 
gebied van hulpbronnenefficiëntie en 
recycling
Doel is onderzoek en innovatie op het 
gebied van hulpbronnenefficiëntie te 
bevorderen, met bijzondere aandacht voor 
de recycling en het hergebruik van 
afvalproducten en -materialen. Dit kan 
worden bevorderd door centra voor 
innovatietechnologieën op te zetten die de 
winning, recycling en het hergebruik van 
grondstoffen ondersteunen en door de 
regionale samenwerking inzake 
afvalbeheermethoden en -processen te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen

6. Inzicht krijgen in de Europese 
samenlevingen en veranderingen in de 
samenleving

Or. en
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Amendement 879
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen

6. Inclusieve, innovatieve en reflexieve 
samenlevingen

Or. en

Amendement 880
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband is een 
belangrijke rol weggelegd voor onderzoek 
in de geesteswetenschappen, zoals beleids-
en sociale wetenschappen. Voor het 
specificeren, monitoren en evalueren van 
de doelstellingen van Europese strategieën 
en beleid zal specifiek onderzoek nodig 
zijn naar kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiesystemen, 
kwalitatieve methoden en concepten, en
de ontwikkeling van passende 
instrumenten waarmee beleidsmakers de 
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maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

effecten en de doeltreffendheid van de 
voorgenomen maatregelen, in het bijzonder 
ten behoeve van sociale inclusie, en 
mensenrechten, internationale vrede en 
stabiliteit, kunnen beoordelen.

Or. en

Amendement 881
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband zal een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen. Voor het 
specificeren, monitoren en evalueren van 
de doelstellingen van Europese strategieën 
en beleid zal specifiek onderzoek nodig 
zijn naar kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiesystemen en de 
ontwikkeling van passende instrumenten 
waarmee beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

Or. en
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Amendement 882
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Open onderzoek naar 
onderzoeksmethoden moet de meerwaarde 
vanuit een oogpunt van effectiviteit op 
zowel het gebied van innovatie en 
uitvinding als op het gebied van 
maximalisering van de deelname van zeer 
diverse belanghebbenden bij de innovatie-
inspanning kunnen aantonen. Onderzoek
en andere activiteiten moeten de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en ander relevant buitenlands 
beleid van de Unie ondersteunen. In dit 
verband kan een belangrijke rol zijn 
weggelegd voor onderzoek in de 
geesteswetenschappen. Voor het 
specificeren, monitoren en evalueren van 
de doelstellingen van Europese strategieën 
en beleid zal specifiek onderzoek nodig 
zijn naar kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiesystemen en de 
ontwikkeling van passende instrumenten 
waarmee beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

Or. fr

Amendement 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen. Voor het 
specificeren, monitoren en evalueren van 
de doelstellingen van Europese strategieën 
en beleid zal specifiek onderzoek nodig
zijn naar kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiesystemen en de 
ontwikkeling van passende instrumenten 
waarmee beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

Or. en

Amendement 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
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interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband is een 
belangrijke rol weggelegd voor onderzoek 
in de sociale en geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

Or. en

Amendement 885
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, ontwikkeling 
van indicatoren, technologische 
vooruitgang, organisatorische oplossingen 
en nieuwe vormen van samenwerking en 
cocreatie te ondersteunen. Onderzoek en 
andere activiteiten moeten de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en andere relevant buitenlands 
beleid van de Unie ondersteunen. In dit 
verband kan een belangrijke rol zijn 
weggelegd voor onderzoek in de 
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Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 
beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

geesteswetenschappen. Voor het 
specificeren, monitoren en evalueren van 
de doelstellingen van Europese strategieën 
en beleid zal specifiek onderzoek nodig 
zijn naar kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiesystemen en de 
ontwikkeling van passende instrumenten 
waarmee beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking van de tekst.

Amendement 886
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
versterken, armoede te bestrijden, de 
mensenrechten, digitale inclusie, gelijke 
kansen, solidariteit en de interculturele 
dynamiek te verbeteren, door 
interdisciplinair onderzoek, indicatoren, 
technologische vooruitgang, 
organisatorische oplossingen en nieuwe 
vormen van samenwerking en cocreatie te 
ondersteunen. Onderzoek en andere 
activiteiten moeten de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie en andere 
relevant buitenlands beleid van de Unie 
ondersteunen. In dit verband kan een 
belangrijke rol zijn weggelegd voor 
onderzoek in de geesteswetenschappen. 
Voor het specificeren, monitoren en 
evalueren van de doelstellingen van 
Europese strategieën en beleid zal specifiek 
onderzoek nodig zijn naar kwalitatief 
hoogstaande statistische 
informatiesystemen en de ontwikkeling 
van passende instrumenten waarmee 

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische, burgerlijke en politieke 
inclusie te versterken, armoede te 
bestrijden, de mensenrechten, digitale en 
educatieve inclusie, gelijke kansen, 
solidariteit en de interculturele dynamiek te 
verbeteren, door interdisciplinair 
onderzoek, indicatoren, technologische 
vooruitgang, organisatorische oplossingen 
en nieuwe vormen van samenwerking en 
cocreatie te ondersteunen. Onderzoek en 
andere activiteiten moeten de 
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie en andere relevant buitenlands 
beleid van de Unie ondersteunen. In dit 
verband dient een belangrijke rol te zijn 
weggelegd voor onderzoek in de 
geesteswetenschappen. Voor het 
specificeren, monitoren en evalueren van 
de doelstellingen van Europese strategieën 
en beleid zal specifiek onderzoek nodig 
zijn naar kwalitatief hoogstaande 
statistische informatiesystemen, 
kwalitatieve analysemethoden en de 
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beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

ontwikkeling van passende instrumenten 
waarmee beleidsmakers de effecten en de 
doeltreffendheid van de voorgenomen 
maatregelen, in het bijzonder ten behoeve 
van sociale inclusie, kunnen beoordelen.

Or. en

Amendement 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1. – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is belangrijk sociale en 
geesteswetenschappen als een 
onafhankelijke uitdaging met ten minste 
een omvangrijke begroting in het 
programma op te nemen, net als in het 
voorgaande kaderprogramma het geval 
was. De Europese Unie staat momenteel 
voor belangrijke politieke, economische 
en sociale uitdagingen die zij met een zo 
hoog mogelijke mate van 
verantwoordelijkheid en discipline het 
hoofd moet bieden. Als de belangrijkste 
uitdaging voor Europa erin bestaat "het 
financieel en economisch systeem op 
korte termijn te stabiliseren en tegelijk 
maatregelen te nemen om economische 
perspectieven voor de toekomst te 
creëren", moet deze uitdaging worden 
aangegrepen om belangrijke zaken aan te 
pakken, zoals onderwijs, 
werkgelegenheid, jongeren, enz., die 
specifieke gespecialiseerde kennis in de 
sociale en geesteswetenschappen op 
Europees niveau vereisen. Een dergelijke 
uitdaging zou bovendien creatieve 
maatschappijen moeten steunen om 
onderzoek en innovatie van het 
bedrijfsleven te bevorderen en de waarde 
van het historisch en cultureel erfgoed te 
vergroten, aangezien opleiding en 
onderzoek in aan cultuur en creativiteit 
gerelateerde sectoren zorgen voor 
capaciteiten die de kenniseconomie 
ondersteunen en dus waarde toevoegen.
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Or. en

Amendement 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.1. Bevordering van slimme, duurzame 
en inclusieve groei

6.1.1. Bevordering van slimme, duurzame 
en inclusieve groei, rekening houdend met 
de economische en sociale diversiteit in 
Europa en de dynamiek van de 
veranderingen die er plaatsvinden

Or. en

Amendement 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belangrijkste maatschappelijke 
uitdagingen zijn niet abstract, maar 
hebben een concrete territoriale dimensie. 
Op basis van een analyse van het belang 
van de aspecten creativiteit en innovatie, 
en van sociale, economische, culturele en 
milieukwesties voor de stedelijke 
problematiek, moet hieraan specifieke 
aandacht worden besteed. 

Or. en

Amendement 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.2. Totstandbrenging van bestendige en 
inclusieve samenlevingen in Europa

6.1.2. Totstandbrenging van bestendige en 
inclusieve samenlevingen in Europa door 
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de kennisbasis inzake ongelijkheden, 
demografische en familiale 
veranderingen, mobiliteit, onderwijs- en 
sociaal beleid en burgerschap te 
versterken

Or. en

Amendement 891
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden, evenals een 
goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 

Om de sociale, politieke en culturele
transformaties in Europa te begrijpen is een 
analyse nodig van de veranderende 
democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden. evenals een 
goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
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van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

Or. fr

Amendement 892
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden, evenals een 
goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
talen, religies, culturen en waarden. 
evenals een goed inzicht in de geschiedenis 
van de Europese integratie. Bovendien is 
het voor het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
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bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, taalverscheidenheid en de 
ontwikkeling van meertaligheid, de 
verspreiding van ideeën en overtuigingen 
en combinaties van beginselen en 
praktijken van wederkerigheid, 
gemeenschappelijkheid en gelijkheid. 
Geanalyseerd zal worden hoe kwetsbare 
bevolkingen ten volle in de samenleving en 
de democratie kunnen participeren, met 
name door de verwerving van 
uiteenlopende vaardigheden, met name 
taalkundige vaardigheden, en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

Or. fr

Amendement 893
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden, evenals een 

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden. evenals een 
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goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit binnen en tussen de generaties 
te bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

Or. en

Amendement 894
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden, evenals een 
goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische en burgerlijke
praktijken en verwachtingen, en de 
historische evolutie van identiteiten, 
diversiteit, grondgebieden, religies, talen, 
culturen en waarden, evenals een goed 
inzicht in de geschiedenis van Europa en 
van de Europese integratie. Bovendien is 
het voor het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, het inzicht in de 
Europese openbare orde, openbare 
diensten en de bredere 
socialezekerheidsdimensie van beleid 
kunnen worden aangepast en verbeterd om 
cohesie te bereiken en meer sociale en 
economische gelijkheid en solidariteit 
tussen de generaties te bevorderen. Er zal 
onderzoek worden gedaan waarin wordt 
geanalyseerd hoe de samenlevingen en de 
politiek een sterkere Europese dimensie 
krijgen, in brede zin, door de evolutie van 
identiteiten, culturen en waarden, de 
verspreiding van ideeën en overtuigingen 
en combinaties van beginselen en 
praktijken van wederkerigheid, 
gemeenschappelijkheid en gelijkheid. 
Geanalyseerd zal worden hoe kwetsbare 
bevolkingen ten volle in de samenleving en 
de democratie kunnen participeren, met 
name door de verwerving van 
uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
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verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

Or. en

Amendement 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden, evenals een 
goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 

Om de sociale transformaties in Europa te 
begrijpen is een analyse nodig van de 
veranderende democratische praktijken en 
verwachtingen, en de historische evolutie 
van identiteiten, diversiteit, grondgebieden, 
religies, culturen en waarden. evenals een 
goed inzicht in de geschiedenis van de 
Europese integratie. Bovendien is het voor 
het banen van nieuwe wegen van 
inclusieve innovatie van belang om de 
lasten en kansen te begrijpen die 
voortkomen uit de groeiende toepassing 
van ICT, zowel op individueel als 
collectief niveau. Het is essentieel om 
manieren te vinden waarop de Europese 
verzorgingsstaten, openbare diensten en de 
bredere socialezekerheidsdimensie van 
beleid kunnen worden aangepast en 
verbeterd om cohesie te bereiken en meer 
sociale en economische gelijkheid en 
solidariteit tussen de generaties te 
bevorderen. Er zal onderzoek worden 
gedaan waarin wordt geanalyseerd hoe de 
samenlevingen en de politiek een sterkere 
Europese dimensie krijgen, in brede zin, 
door de evolutie van identiteiten, culturen 
en waarden, de verspreiding van ideeën en 
overtuigingen en combinaties van 
beginselen en praktijken van 
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wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich 
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

wederkerigheid, gemeenschappelijkheid en 
gelijkheid. Geanalyseerd zal worden hoe 
kwetsbare bevolkingen ten volle in de 
samenleving en de democratie kunnen 
participeren, met name door de verwerving 
van uiteenlopende vaardigheden en de 
bescherming van de mensenrechten. De 
analyse van de manier waarop politieke 
systemen zich al dan niet aan dergelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen 
aanpassen door mee te evolueren, zal dan 
ook centraal staan. Het onderzoek zal zich
ook richten op de evolutie van de 
voornaamste systemen die voor de 
onderliggende vormen van sociale 
verbanden zorgen, zoals gezin, werk, 
onderwijs en werkgelegenheid en die 
bijdragen aan de bestrijding van armoede. 
Daarbij zal ook gekeken worden naar het 
belang van migratie - inclusief met 
klimaatveranderingen verband houdende 
migratie - en demografie voor de 
toekomstige ontwikkeling van Europees 
beleid.

Or. en

Amendement 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.2 bis. Inspanningen om Europese 
modellen voor sociale cohesie en welzijn 
als internationale benchmarks te 
behandelen
Europa en de Unie hebben een eigen, 
nogal unieke combinatie ontwikkeld van 
economische vooruitgang, sociaal beleid 
dat is gericht op een hoge mate van 
sociale cohesie, humanistisch gedeelde 
culturele waarden die democratie en de 
rechtsstaat omvatten, mensenrechten, 
respect voor en behoud van de diversiteit 
van cultureel erfgoed en de bevordering 
van onderwijs en wetenschap, kunst en 
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geesteswetenschappen als belangrijke 
motoren achter sociale en economische 
vooruitgang en welzijn. Dit "Europese 
sociale model" heeft hoe dan ook 
bijgedragen aan de vorming van de 
eenheid van Europa en aan de 
internationale rol die Europa vervult.
Globalisering en demografie, alsook de 
Europese integratie zelf en het 
veranderende internationale economische 
en financiële klimaat, kunnen nu als 
belangrijke uitdagingen worden 
beschouwd en als factoren die de 
diversiteit en de toekomst van de Europese 
sociale modellen voor economische 
ontwikkeling bepalen.
Onderzoek waarmee nieuwe kennis kan 
worden verworven ten behoeve van ons 
inzicht in deze factoren en in de 
uitdagingen die we in heel Europa 
tegenkomen, en aan hoe overheidsbeleid 
in wisselwerking kan staan met en kan 
bijdragen aan de duurzaamheid van onze 
belangrijkste sociale en economische 
doelstellingen, moet derhalve prioriteit 
krijgen.
Het benchmarken van de dynamiek van 
de Europese samenlevingen en 
economieën zou kunnen worden 
overwogen om de eenheid en inclusie van 
Europa te versterken als belangrijke 
motoren achter de economische en sociale 
vooruitgang, waarbij overheidsbeleid 
wordt beoordeeld op basis van en 
vergeleken met de veelvoud aan 
uitdagingen waar we in heel Europa voor 
staan, we inzicht verkrijgen in de nieuwe
omstandigheden en kansen voor meer 
Europese integratie, en we naar de rol 
van het Europees model en zijn sociale, 
culturele, wetenschappelijke en 
economische componenten en synergieën 
kijken als bronnen van relatieve 
voordelen voor de Unie op wereldniveau.

Or. en
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Amendement 897
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het aparte historische, politieke, sociale en 
culturele systeem van Europa wordt steeds 
meer geconfronteerd met de effecten van 
veranderingen in de wereld. Om zijn 
externe optreden in zijn directe omgeving 
en daarbuiten en haar rol als speler op het 
wereldtoneel verder tot ontwikkeling te 
brengen, moet Europa zorgen dat het beter 
in staat is om zijn beleidsdoelstellingen 
met betrekking tot andere delen en 
samenlevingen van de wereld voor een 
betere samenwerking en het voorkomen of 
oplossen van conflicten te definiëren, te 
prioriteren, uit te leggen, te evalueren en 
uit te dragen. Daartoe moet het ook zorgen 
dat het beter kan anticiperen en reageren op 
het verloop en de effecten van de 
mondialisering. Dit vereist meer inzicht in 
de geschiedenis, de culturen en de politiek-
economische systemen van andere delen 
van de wereld, en van de rol en de invloed 
van transnationale spelers. Ten slotte moet 
Europa ook effectief bijdragen aan de 
mondiale governance op essentiële 
terreinen als handel, 
ontwikkelingssamenwerking, arbeid, 
economische samenwerking, 
mensenrechten, defensie en veiligheid. Het 
gaat hierbij ook om het potentieel om 
nieuwe capaciteiten op te bouwen, zowel 
wat betreft hulpmiddelen, systemen en 
instrumenten voor analyse, als wat betreft 
formele en informele diplomatie op het 
wereldtoneel met gouvernementele en non-
gouvernementele spelers.

Het aparte historische, politieke, sociale en 
culturele systeem van Europa wordt steeds 
meer geconfronteerd met de effecten van 
veranderingen in de wereld. Om zijn 
externe optreden in zijn directe omgeving 
en daarbuiten en haar rol als speler op het 
wereldtoneel verder tot ontwikkeling te 
brengen, moet Europa zorgen dat het beter 
in staat is en een betere kennisbasis heeft
om zijn beleidsdoelstellingen met 
betrekking tot andere delen en 
samenlevingen van de wereld voor een 
betere samenwerking en het voorkomen of 
oplossen van conflicten te definiëren, te 
prioriteren, uit te leggen, te evalueren en 
uit te dragen. Daartoe moet het ook zijn 
kennisbasis met betrekking tot conflicten, 
het ombuigen van conflicten en de 
samenwerking verbeteren en zorgen dat 
het beter kan anticiperen en reageren op het 
verloop en de effecten van de 
mondialisering. Dit vereist meer inzicht in 
de geschiedenis, de culturen en de politiek-
economische systemen van andere delen 
van de wereld, en van de rol en de invloed 
van transnationale spelers. Ten slotte moet 
Europa ook effectief bijdragen aan de 
mondiale governance op essentiële 
terreinen als handel, 
ontwikkelingssamenwerking, arbeid, 
economische samenwerking, 
mensenrechten, het voorkomen van 
conflicten, vredesopbouw en veiligheid. 
Het gaat hierbij ook om het potentieel om 
nieuwe capaciteiten op te bouwen, zowel 
wat betreft hulpmiddelen, systemen en 
instrumenten voor analyse, als wat betreft 
formele en informele diplomatie op het 
wereldtoneel met gouvernementele en non-
gouvernementele spelers.

Or. en
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Amendement 898
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prestaties op het vlak van onderzoek en 
innovatie in verschillende delen van 
Europa lopen sterk uiteen en deze 
ongelijkheden moeten worden aangepakt. 
Er zullen specifieke maatregelen worden 
getroffen om de weg te banen tot 
uitmuntendheid en innovatie en deze zullen 
het beleid en de acties in het kader van het 
fonds voor cohesiebeleid op synergetische 
wijze aanvullen. Daarbij moet onder meer 
worden gedacht aan:

De prestaties op het vlak van onderzoek en 
innovatie in verschillende delen van 
Europa lopen sterk uiteen en deze 
ongelijkheden moeten worden aangepakt. 
Er zullen specifieke maatregelen worden 
getroffen om de weg te banen tot 
uitmuntendheid en innovatie, waarbij de 
behoefte om de capaciteitsopbouw te 
ondersteunen en versterken wordt erkend, 
met name door onderzoeksinfrastructuren 
en de ontwikkeling van menselijk kapitaal 
in de EU-12. Deze maatregelen zullen het 
beleid en de acties in het kader van het 
fonds voor cohesiebeleid op synergetische 
wijze aanvullen. Daarbij moet onder meer 
worden gedacht aan:

Or. en

Amendement 899
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De onderlinge koppeling in het kader van 
een competitie tussen opkomende 
instellingen, centra van uitmuntendheid en 
innovatieregio's in minder ontwikkelde 
lidstaten met internationale koplopers op 
hun terrein elders in Europa via
teamvorming tussen vooraanstaande 
onderzoeksinstellingen en minder 
ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra voor 

– De onderlinge koppeling in het kader van 
opkomende instellingen, centra van 
uitmuntendheid en innovatiesteden en 
-regio's met internationale koplopers op 
hun terrein elders in Europa via 
teamvorming tussen vooraanstaande 
onderzoeksinstellingen en minder 
ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra voor 
wetenschappelijke topkwaliteit die in 
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wetenschappelijke topkwaliteit die in 
minder ontwikkelde regio's kunnen worden 
ondersteund door de cohesiefondsen. 
Daarbij zal worden gedacht aan 
koppelingen met innovatieclusters en de 
erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, waarbij collegiale 
toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die aan 
internationale normen voldoen.

minder ontwikkelde regio's kunnen worden 
ondersteund door de cohesiefondsen en in 
overgangsregio's en concurrerende 
regio's door Horizon 2020. Daarbij zal 
worden gedacht aan koppelingen met 
innovatieclusters en de erkenning van 
topkwaliteit in minder ontwikkelde regio's 
en ontwikkelingsregio's, waarbij collegiale 
toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die aan 
internationale normen voldoen.

Or. en

Amendement 900
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De onderlinge koppeling in het kader van 
een competitie tussen opkomende 
instellingen, centra van uitmuntendheid en 
innovatieregio's in minder ontwikkelde 
lidstaten met internationale koplopers op 
hun terrein elders in Europa via 
teamvorming tussen vooraanstaande 
onderzoeksinstellingen en minder 
ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra voor 
wetenschappelijke topkwaliteit die in 
minder ontwikkelde regio's kunnen worden 
ondersteund door de cohesiefondsen. 
Daarbij zal worden gedacht aan 
koppelingen met innovatieclusters en de 
erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, waarbij collegiale 
toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die aan 
internationale normen voldoen.

– De onderlinge koppeling in het kader van 
een competitie tussen opkomende 
instellingen, centra van uitmuntendheid en 
innovatieregio's in minder ontwikkelde 
lidstaten met internationale koplopers op 
hun terrein elders in Europa via 
teamvorming tussen vooraanstaande 
onderzoeksinstellingen en minder 
ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van centra voor 
wetenschappelijke topkwaliteit die in 
minder ontwikkelde regio's kunnen worden 
ondersteund door de cohesiefondsen, 
waarbij de aandacht met name is gericht 
op de EU-12. Daarbij zal worden gedacht 
aan koppelingen met innovatieclusters en 
de erkenning van topkwaliteit in minder 
ontwikkelde regio's, waarbij collegiale 
toetsing en de toekenning van 
topkwaliteitslabels aan instellingen die aan 
internationale normen voldoen.

Or. en
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Amendement 901
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Voorkeursbehandeling bij de toewijzing 
van projectfondsen voor excellente 
projecten waar één lid van een jumelage 
afkomstig is uit een minder ontwikkelde 
regio.

Or. en

Amendement 902
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het opzetten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
voor instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, teneinde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele 
ondersteuning voor het tot stand brengen 
van een concurrerend onderzoeksklimaat 
en de randvoorwaarden voor het 
aantrekken, vasthouden en ontwikkelen 
van toponderzoekstalent binnen deze 
instellingen.

– Het opzetten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
voor instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, teneinde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele en 
regionale ondersteuning voor het tot stand 
brengen van een concurrerend 
onderzoeksklimaat en de randvoorwaarden 
voor het aantrekken, vasthouden en 
ontwikkelen van toponderzoekstalent 
binnen deze instellingen en het opnemen 
van deze instellingen in regionale 
innovatiemilieus.

Or. en

Amendement 903
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het opzetten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
voor instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, teneinde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele 
ondersteuning voor het tot stand brengen 
van een concurrerend onderzoeksklimaat 
en de randvoorwaarden voor het 
aantrekken, vasthouden en ontwikkelen 
van toponderzoekstalent binnen deze 
instellingen.

– Het opzetten van maximaal 40 EOR-
leerstoelen om vooraanstaande academici 
aan te trekken voor instellingen met een 
duidelijk potentieel voor toponderzoek, 
teneinde deze instellingen te helpen dit 
potentieel te verwezenlijken en zo een 
gelijk speelveld te creëren voor onderzoek 
en innovatie in de Europese 
onderzoeksruimte. Het gaat daarbij onder 
meer om institutionele ondersteuning voor 
het tot stand brengen van een concurrerend 
onderzoeksklimaat en de randvoorwaarden 
voor het aantrekken, vasthouden en 
ontwikkelen van toponderzoekstalent 
binnen deze instellingen.

Or. en

Amendement 904
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het opzetten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
voor instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, teneinde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele 
ondersteuning voor het tot stand brengen 
van een concurrerend onderzoeksklimaat 
en de randvoorwaarden voor het 
aantrekken, vasthouden en ontwikkelen 
van toponderzoekstalent binnen deze 
instellingen.

– Het opzetten van EOR-leerstoelen om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
voor instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, teneinde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo een gelijk speelveld 
te creëren voor onderzoek en innovatie in 
de Europese onderzoeksruimte. Het gaat 
daarbij onder meer om institutionele en 
regionale ondersteuning voor het tot stand 
brengen van een concurrerend 
onderzoeksklimaat en de randvoorwaarden 
voor het aantrekken, vasthouden en 
ontwikkelen van toponderzoekstalent 
binnen deze instellingen en het opnemen 
van deze instellingen in regionale 
innovatiemilieus.

Or. en
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Amendement 905
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het aanmoedigen van regio's die 
vergelijkbare slimme specialisaties delen, 
om samen te netwerken en op die manier 
internationaal concurrerende 
waardeketens te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 906
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Ondersteuning van de ontwikkeling en 
monitoring van slimme 
specialisatiestrategieën. Er zal een 
beleidsondersteuningsfaciliteit worden 
ontwikkeld en via internationale collegiale 
toetsing en het delen van beste praktijken 
zal het gemakkelijker worden gemaakt om 
lering te trekken uit beleid uit andere 
regio's.

– Ondersteuning van de ontwikkeling en 
monitoring van slimme 
specialisatiestrategieën. Er zal een 
beleidsondersteuningsfaciliteit worden 
ontwikkeld en via internationale collegiale 
toetsing en het delen van beste praktijken 
zal het gemakkelijker worden gemaakt om 
lering te trekken uit beleid in andere regio's 
en steden.

Or. en

Amendement 907
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het aanmoedigen van regio's en steden 
die vergelijkbare slimme specialisaties 
delen, om samen te netwerken en op die 
manier internationaal concurrerende 
waardeketens te ontwikkelen.
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Or. en

Amendement 908
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het creëren van onderzoekscapaciteit 
ondersteunen door onder andere 
onderzoekers van minder ontwikkelde 
regio's toegang te helpen verschaffen tot 
medische, biologische en andere 
wetenschappelijke gegevensbanken en 
monsterbanken en het oprichten van 
nationale gegevensbanken en
monsterbanken in minder ontwikkelde 
regio's als onderdeel van de ERA.

Or. en

Amendement 909
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Via concrete maatregelen bevorderen 
dat de resultaten van het uit het Horizon 
2020-programma gefinancierde 
onderzoek in de eerste plaats in de Unie 
worden toegepast.

Or. it

Amendement 910
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Vergemakkelijking van zo breed 
mogelijke toegang tot wetenschappelijke 
en universitaire publicaties en 
onderzoeksgegevens in deze regio's.

Or. fr

Amendement 911
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het ondersteunen van de ontwikkeling 
van netwerken van triplehelix-
partnerschappen binnen regio's die 
samen kunnen werken om de 
bovenstaande activiteiten te coördineren, 
zoals jumelages, de uitwisseling van beste 
praktijken, het opnemen van "EOR-
leerstoelen" in het regionale onderzoeks-
en innovatiesysteem, het ondersteunen 
van internationale netwerken die zijn 
gekoppeld aan vastgestelde regionale 
bevoegdheden en de uitwisseling van beste 
praktijken op het gebied van slimme 
specialisatiestrategieën.

Or. en

Amendement 912
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.1.4 – streepje 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Het ondersteunen van maatregelen ter 
promotie van het consortiumleiderschap 
door in de EU-12 gevestigde 
onderzoekscentra en scholing in 
projectorganisatie en -administratie.
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Or. en

Amendement 913
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2. [...] Schrappen

Or. en

Amendement 914
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.1. Versterking van de bewijsbasis en 
ondersteuning voor de Innovatie-Unie en 
de Europese onderzoeksruimte

6.2.1. Versterking van de bewijsbasis en 
ondersteuning voor de Innovatie-Unie en 
de Europese onderzoeksruimte in 
ongunstige economische en sociale 
omstandigheden

Or. en

Amendement 915
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter beoordeling en prioritering van 
investeringen en ter versterking van de 
Innovatie-Unie en de Europese 
onderzoeksruimte zullen de analyse van 
onderzoeks- en innovatiebeleid, -systemen 
en -actoren in Europa en derde landen 
worden ondersteund, evenals de 
ontwikkeling van indicatoren, gegevens en 
informatie-infrastructuren. Bovendien 
zullen vooruitziende activiteiten en pilot-

Ter beoordeling en prioritering van 
investeringen en ter versterking van de 
Innovatie-Unie en de Europese 
onderzoeksruimte zullen de analyse van 
onderzoeks- en innovatiebeleid, -systemen 
en -actoren in Europa en derde landen 
worden ondersteund, evenals de 
ontwikkeling van indicatoren, gegevens en 
informatie-infrastructuren. Bovendien 
zullen vooruitziende activiteiten en pilot-



PE492.826v02-00 112/168 AM\909647NL.doc

NL

initiatieven, economische analyse, 
beleidsmonitoring, kennisuitwisseling, 
coördinatiehulpmiddelen en -activiteiten en 
de ontwikkeling van methodieken voor 
effectbeoordeling en evaluaties nodig zijn, 
waarbij geput moet worden uit de 
rechtstreekse feedback van 
belanghebbenden op onderzoeksgebied, 
ondernemingen, overheden en burgers.

initiatieven, economische analyse, 
beleidsmonitoring, kennisuitwisseling, 
coördinatiehulpmiddelen en -activiteiten en 
de ontwikkeling van methodieken voor 
effectbeoordeling en evaluaties nodig zijn, 
waarbij geput moet worden uit de 
rechtstreekse feedback van 
belanghebbenden op onderzoeksgebied, 
ondernemingen, overheden, organisaties 
van het maatschappelijk middenveld en
burgers.

Or. en

Amendement 916
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ter beoordeling en prioritering van 
investeringen en ter versterking van de 
Innovatie-Unie en de Europese 
onderzoeksruimte zullen de analyse van 
onderzoeks- en innovatiebeleid, -systemen 
en -actoren in Europa en derde landen 
worden ondersteund, evenals de 
ontwikkeling van indicatoren, gegevens en 
informatie-infrastructuren. Bovendien 
zullen vooruitziende activiteiten en pilot-
initiatieven, economische analyse, 
beleidsmonitoring, kennisuitwisseling, 
coördinatiehulpmiddelen en -activiteiten en 
de ontwikkeling van methodieken voor 
effectbeoordeling en evaluaties nodig zijn, 
waarbij geput moet worden uit de 
rechtstreekse feedback van 
belanghebbenden op onderzoeksgebied, 
ondernemingen, overheden en burgers.

Ter beoordeling en prioritering van 
investeringen en ter versterking van de 
Innovatie-Unie en de Europese 
onderzoeksruimte zullen de analyse van 
onderzoeks- en innovatiebeleid, -systemen 
en -actoren in Europa en derde landen 
worden ondersteund, evenals de 
ontwikkeling van indicatoren, gegevens en 
informatie-infrastructuren. Bovendien 
zullen vooruitziende activiteiten en pilot-
initiatieven, economische analyse, 
beleidsmonitoring, kennisuitwisseling, 
coördinatiehulpmiddelen en -activiteiten en 
de ontwikkeling van methodieken voor 
effectbeoordeling en evaluaties nodig zijn, 
waarbij geput moet worden uit de 
rechtstreekse feedback van 
belanghebbenden op onderzoeksgebied, 
ondernemingen, overheden, organisaties 
van het maatschappelijk middenveld en 
burgers.

Or. en

Amendement 917
Marisa Matias
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien vereist de tenuitvoerlegging van 
het initiatief Innovatie-Unie ondersteuning 
van (private en publieke) door de markt 
gedreven innovatie ter versterking van de 
innovatiecapaciteit van bedrijven te 
versterken en ter bevordering van het 
Europese concurrentievermogen. Hiervoor 
moeten de algemene randvoorwaarden 
voor innovatie worden verbeterd en moeten 
de specifieke belemmeringen die de groei 
van innovatieve bedrijven in de weg staan, 
worden aangepakt. Daarbij zal 
ondersteuning worden verleend aan 
krachtige 
innovatieondersteuningsmechanismen (bv. 
voor beter clusterbeheer, betere publiek-
private partnerschappen en betere 
netwerksamenwerking), zeer 
gespecialiseerde 
innovatieondersteuningsdiensten (bv. 
inzake IER-beheer/exploitatie, 
innovatiebeheer, netwerken van afnemers) 
en herzieningen van overheidsbeleid ten 
aanzien van innovatie. mkb-specifieke 
problemen zullen worden ondersteund in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"innovatie in het mkb".

Bovendien vereist de tenuitvoerlegging van 
het initiatief Innovatie-Unie ondersteuning 
van (private en publieke) door de markt 
gedreven en niet door de markt gedreven
innovatie ter versterking van de 
innovatiecapaciteit van bedrijven en ter 
bevordering van het Europese 
concurrentievermogen en de sociale, 
economische en ecologische veerkracht. 
Hiervoor moeten de algemene 
randvoorwaarden voor innovatie worden 
verbeterd en moeten de specifieke 
belemmeringen die de groei van 
innovatieve bedrijven in de weg staan, 
worden aangepakt. Daarbij zal 
ondersteuning worden verleend aan 
krachtige 
innovatieondersteuningsmechanismen (bv. 
voor beter clusterbeheer, betere publiek-
private partnerschappen en betere 
netwerksamenwerking), zeer 
gespecialiseerde 
innovatieondersteuningsdiensten (bv. 
inzake IER-beheer/exploitatie, 
innovatiebeheer, netwerken van afnemers) 
en herzieningen van overheidsbeleid ten 
aanzien van innovatie. Mkb-specifieke
problemen zullen worden ondersteund in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"innovatie in het mkb".

Or. en

Amendement 918
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien vereist de tenuitvoerlegging van 
het initiatief Innovatie-Unie ondersteuning 

Bovendien vereist de tenuitvoerlegging van 
het initiatief Innovatie-Unie ondersteuning 
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van (private en publieke) door de markt 
gedreven innovatie ter versterking van de 
innovatiecapaciteit van bedrijven te 
versterken en ter bevordering van het 
Europese concurrentievermogen. Hiervoor 
moeten de algemene randvoorwaarden 
voor innovatie worden verbeterd en moeten 
de specifieke belemmeringen die de groei 
van innovatieve bedrijven in de weg staan, 
worden aangepakt. Daarbij zal 
ondersteuning worden verleend aan 
krachtige 
innovatieondersteuningsmechanismen (bv. 
voor beter clusterbeheer, betere publiek-
private partnerschappen en betere 
netwerksamenwerking), zeer 
gespecialiseerde 
innovatieondersteuningsdiensten (bv. 
inzake IER-beheer/exploitatie, 
innovatiebeheer, netwerken van afnemers) 
en herzieningen van overheidsbeleid ten 
aanzien van innovatie. mkb-specifieke 
problemen zullen worden ondersteund in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"innovatie in het mkb".

van (private en publieke) door de markt 
gedreven en niet door de markt gedreven
innovatie ter versterking van de 
innovatiecapaciteit van marktpartijen in de 
private en publieke sector en burgers, en 
ter bevordering van het Europese 
concurrentievermogen en de sociale en 
ecologische veerkracht. Hiervoor moeten 
de algemene randvoorwaarden voor 
innovatie worden verbeterd en moeten de 
specifieke belemmeringen die de groei van 
innovatieve bedrijven in de weg staan, 
worden aangepakt. Daarbij zal 
ondersteuning worden verleend aan 
krachtige 
innovatieondersteuningsmechanismen (bv. 
voor beter clusterbeheer, betere publiek-
private partnerschappen en betere 
netwerksamenwerking), zeer 
gespecialiseerde 
innovatieondersteuningsdiensten (bv. 
inzake IER-beheer/exploitatie, 
innovatiebeheer, netwerken van afnemers) 
en herzieningen van overheidsbeleid ten 
aanzien van innovatie. Mkb-specifieke
problemen zullen worden ondersteund in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"innovatie in het mkb".

Or. en

Amendement 919
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is ook om de ontwikkeling aan te 
moedigen van nieuwe instrumenten die 
voor meer transparantie van de 
intellectuele eigendomsportefeuille en het 
beheer ervan moeten zorgen, het delen 
van dergelijke rechten moeten verbeteren 
en modelleringen van licenties die 
transacties vergemakkelijken moeten 
systematiseren, en met name de 
mogelijkheid voor het mkb en 
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overheidsinstellingen om een actievere 
bijdrage te leveren aan innovatie.

Or. fr

Amendement 920
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.1 – alinea 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De invoering van 
'octrooigemeenschappen' op bepaalde 
technologische terreinen om het 
gezamenlijke gebruik van industriële 
eigendomsrechten mogelijk te maken in 
ruil voor passende compensatie voor de 
houders van deze rechten.

Or. fr

Amendement 921
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.2. Verkenning van nieuwe vormen van 
innovatie, waaronder sociale innovatie en 
creativiteit

6.2.2. Verkenning van en inzicht in nieuwe 
vormen van innovatie, waaronder sociale 
innovatie en creativiteit

Or. en

Amendement 922
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.3. Het waarborgen van 
maatschappelijke betrokkenheid in 

Schrappen
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onderzoek en innovatie
Door alle maatschappelijke actoren in 
staat te stellen tot interactie in de 
innovatiecyclus kunnen de belangen en 
waarden van de samenleving worden 
geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit, 
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt. Hiervoor moeten 
specifieke vaardigheden, kennis en 
capaciteiten worden ontwikkeld op zowel 
individueel als organisatieniveau en op 
zowel nationaal als transnationaal niveau. 
Door de bevordering van en onderzoek 
naar passende 
wetenschapsonderwijsmethoden zal een 
wetenschappelijk geletterde, 
verantwoordelijke en creatieve 
samenleving worden gevoed. De 
gendergelijkheid zal in het bijzonder 
worden gestimuleerd door veranderingen 
in de organisatie van 
onderzoeksinstellingen en in de inhoud en 
opzet van onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen. Om de circulatie van 
kennis binnen de wetenschapswereld en 
het bredere publiek te bevorderen zullen 
de toegankelijkheid en het gebruik van de 
uitkomsten van publiek gefinancierd 
onderzoek verder worden ontwikkeld. Er 
zal een ethisch raamwerk voor onderzoek 
en innovatie worden ontwikkeld op basis 
van de ethische grondbeginselen, 
waaronder de beginselen in het Handvest 
van de grondrechten en alle relevantie 
wetgeving van de Unie en verdragen, in 
coördinatie met de relevante 
internationale organisaties.

Or. en

Amendement 923
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.3 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.3. Het waarborgen van 
maatschappelijke betrokkenheid in 
onderzoek en innovatie

6.2.3. Wetenschap met en voor de 
maatschappij

Or. en

Amendement 924
Anna Záborská

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door alle maatschappelijke actoren in staat 
te stellen tot interactie in de 
innovatiecyclus kunnen de belangen en 
waarden van de samenleving worden 
geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit, 
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt. Hiervoor moeten 
specifieke vaardigheden, kennis en 
capaciteiten worden ontwikkeld op zowel 
individueel als organisatieniveau en op 
zowel nationaal als transnationaal niveau. 
Door de bevordering van en onderzoek 
naar passende 
wetenschapsonderwijsmethoden zal een 
wetenschappelijk geletterde, 
verantwoordelijke en creatieve 
samenleving worden gevoed. De 
gendergelijkheid zal in het bijzonder 
worden gestimuleerd door veranderingen 
in de organisatie van 
onderzoeksinstellingen en in de inhoud en 
opzet van onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen. Om de circulatie van kennis 
binnen de wetenschapswereld en het 
bredere publiek te bevorderen zullen de 
toegankelijkheid en het gebruik van de 
uitkomsten van publiek gefinancierd 
onderzoek verder worden ontwikkeld. Er 
zal een ethisch raamwerk voor onderzoek 
en innovatie worden ontwikkeld op basis 
van de ethische grondbeginselen, 
waaronder de beginselen in het Handvest 

Door alle maatschappelijke actoren in staat 
te stellen tot interactie in de 
innovatiecyclus kunnen de belangen en 
waarden van de samenleving worden 
geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit, 
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt. Hiervoor moeten 
specifieke vaardigheden, kennis en 
capaciteiten worden ontwikkeld op zowel 
individueel als organisatieniveau en op 
zowel nationaal als transnationaal niveau. 
Door de bevordering van en onderzoek 
naar passende 
wetenschapsonderwijsmethoden zal een 
wetenschappelijk geletterde, 
verantwoordelijke en creatieve 
samenleving worden gevoed. Gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen zouden 
in het bijzonder gestimuleerd moeten 
worden door veranderingen in de 
organisatie van onderzoeksinstellingen en 
in de inhoud en opzet van 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. om 
de circulatie van kennis binnen de 
wetenschapswereld en het bredere publiek 
te bevorderen zullen de toegankelijkheid en 
het gebruik van de uitkomsten van publiek 
gefinancierd onderzoek verder worden 
ontwikkeld. Er zal een ethisch raamwerk 
voor onderzoek en innovatie worden 
ontwikkeld op basis van de ethische 
grondbeginselen, waaronder de beginselen 
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van de grondrechten en alle relevantie 
wetgeving van de Unie en verdragen, in 
coördinatie met de relevante internationale 
organisaties.

in het Handvest van de grondrechten en 
alle relevantie wetgeving van de Unie en 
verdragen, in coördinatie met de relevante 
internationale organisaties.

Or. en

Amendement 925
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door alle maatschappelijke actoren in 
staat te stellen tot interactie in de 
innovatiecyclus kunnen de belangen en 
waarden van de samenleving worden 
geïntegreerd, hetgeen de kwaliteit, 
relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten 
ten goede komt. Hiervoor moeten 
specifieke vaardigheden, kennis en 
capaciteiten worden ontwikkeld op zowel 
individueel als organisatieniveau en op 
zowel nationaal als transnationaal niveau. 
Door de bevordering van en onderzoek 
naar passende 
wetenschapsonderwijsmethoden zal een 
wetenschappelijk geletterde, 
verantwoordelijke en creatieve 
samenleving worden gevoed. De 
gendergelijkheid zal in het bijzonder 
worden gestimuleerd door veranderingen 
in de organisatie van 
onderzoeksinstellingen en in de inhoud en 
opzet van onderzoeksactiviteiten te 
ondersteunen. Om de circulatie van 
kennis binnen de wetenschapswereld en 
het bredere publiek te bevorderen zullen 
de toegankelijkheid en het gebruik van de 
uitkomsten van publiek gefinancierd 
onderzoek verder worden ontwikkeld. Er 
zal een ethisch raamwerk voor onderzoek 
en innovatie worden ontwikkeld op basis 
van de ethische grondbeginselen, 
waaronder de beginselen in het Handvest 
van de grondrechten en alle relevantie 
wetgeving van de Unie en verdragen, in 

Om een effectieve dialoog tussen 
wetenschap en maatschappij tot stand te 
brengen, nieuw talent voor de wetenschap 
te rekruteren en wetenschap op topniveau 
te koppelen aan sociale bewustwording en 
verantwoordelijkheid worden de volgende 
activiteiten ondersteund:
- Aantrekkelijke wetenschappelijke en 
technologische carrières voor jonge 
studenten: de bevordering van 
wetenschappelijke carrières op het gebied 
van wetenschap, technologie en techniek 
op school, het openstellen van 
universiteiten voor jonge studenten, en de 
bevordering van interactieve en 
aantrekkelijke wetenschapsmusea door de 
nationale en regionale overheid, de 
stimulering van een duurzame 
wisselwerking tussen scholen en 
onderzoeksinstellingen, en tussen 
studenten en hun gezin, leerkrachten die 
wetenschappen onderwijzen en 
onderzoekers, waarbij de jonge generatie 
wordt betrokken via denktanks voor 
jongeren, debatten, promotie van 
wetenschappelijke en technische 
carrières, wedstrijden om creativiteit en 
innovatie in het onderwijs te bevorderen.
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coördinatie met de relevante 
internationale organisaties.

Or. en

Amendement 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.3 bis. Processen onderzoeken en 
vergelijken die gunstige omstandigheden 
scheppen voor creativiteit en innovatie
Het verschaffen van een beter inzicht in 
de sociale, culturele, economische en 
politieke context voor innovatie moet 
prioriteit hebben. Nieuwe kennis over hoe 
"innovatieve samenlevingen" verrijzen en 
vruchten afwerpen is noodzakelijk. In de 
huidige internationale economische 
context is hiervoor een frisse blik nodig op 
de voorwaarden voor duurzaamheid van 
innovatieve sociaaleconomische milieus 
op basis van gedetailleerd, systematisch 
veldonderzoek en vergelijkende analyses. 
Sociale cohesie en stabiele rechtspraak, 
onderwijs, democratie, tolerantie en 
diversiteit zijn factoren die zorgvuldig in 
ogenschouw moeten worden genomen als 
er wordt gekeken naar wat op 
wereldniveau de relatieve voordelen van 
Europa zijn, hoe die beter benut kunnen 
worden en hoe betere, empirisch 
onderbouwde ondersteuning kan worden 
geboden voor innovatiebeleid.
Met name de rol van het beeld dat 
jongeren hebben van de mogelijkheden 
voor innovatie in het huidige economische 
klimaat met een hoog 
werkloosheidspercentage in veel regio's 
van de EU, moet zorgvuldig worden 
bezien in relatie tot onderwijs en het risico 
op kennisvlucht.
De rol van het beleid op het gebied van 
risicobeheer moet beter worden begrepen 
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in zijn relatie tot innovatiebeleid en de 
vormende factoren en actoren van 
innovatie. Het verhelderen van een aantal 
van de actuele controverses, met name het 
debat risico versus voorzorg of de rol van 
verschillende regelgevingsklimaten, is van 
groot belang en vereist nieuwe 
onbevooroordeelde wetenschappelijke 
benaderingen.

Or. en

Amendement 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.4. Bevordering van coherente en 
doeltreffende samenwerking met derde 
landen

6.2.4. Begrijpen hoe coherente en 
doeltreffende samenwerking met derde 
landen op het vlak van onderzoek en 
voortgezette opleiding innovatie bevordert

Or. en

Amendement 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door middel van horizontale activiteiten 
zal de strategische ontwikkeling van 
internationale samenwerking via 
Horizon 2020 worden gewaarborgd en 
zullen horizontale beleidsdoelstellingen 
worden aangepakt. Activiteiten ter 
ondersteuning van bilaterale, multilaterale 
en biregionale beleidsdialogen op het 
gebied van onderzoek en innovatie met 
derde landen, regio's, internationale fora en 
organisaties zullen de uitwisseling van 
beleid en kennis en de onderlinge 
afstemming van prioriteiten 
vergemakkelijken, de wederzijdse toegang 

Door middel van horizontale activiteiten 
zal de strategische ontwikkeling van 
internationale samenwerking via 
Horizon 2020 worden gewaarborgd en 
zullen horizontale beleidsdoelstellingen 
worden aangepakt. Er is behoefte aan 
inzicht in en promotie van activiteiten ter 
ondersteuning van bilaterale, multilaterale 
en biregionale beleidsdialogen op het 
gebied van onderzoek en innovatie met 
derde landen, regio's, internationale fora en 
organisaties zullen de uitwisseling van 
beleid en kennis en de onderlinge 
afstemming van prioriteiten 
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tot programma's bevorderen en de effecten 
van samenwerking monitoren. Activiteiten 
in netwerk- en twinningsverband zullen 
een optimale samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieactoren aan 
weerszijden vergemakkelijken en de 
bekwaamheden en 
samenwerkingscapaciteit in derde landen 
die minder ver gevorderd zijn, verbeteren. 
De activiteiten zullen de coördinatie van 
samenwerkingsbeleid en -programma's op 
Unie- en nationaal niveau bevorderen, 
evenals gezamenlijke acties van lidstaten 
en geassocieerde landen met derde landen 
ter vergroting van hun totale impact. Tot 
slot zal de Europese 'presence' op 
onderzoeks- en innovatiegebied in derde 
landen worden geconsolideerd en versterkt, 
met name door stimulering van de opzet 
van Europese 'wetenschaps- en 
innovatiehuizen', diensten aan Europese 
organisaties die hun activiteiten naar derde 
landen uitbreiden en de opening van 
onderzoekscentra die gezamenlijk met 
derde landen zijn opgezet, voor 
organisaties of onderzoekers uit andere 
lidstaten en geassocieerde landen.

vergemakkelijken, de wederzijdse toegang 
tot programma's bevorderen en de effecten 
van samenwerking monitoren. Activiteiten 
in netwerk- en twinningsverband zullen 
een optimale samenwerking tussen 
onderzoeks- en innovatieactoren aan 
weerszijden vergemakkelijken en de 
bekwaamheden en 
samenwerkingscapaciteit in derde landen 
die minder ver gevorderd zijn, verbeteren. 
De activiteiten zullen de coördinatie van 
samenwerkingsbeleid en -programma's op 
Unie- en nationaal niveau onderzoeken en 
bevorderen, evenals gezamenlijke acties 
van lidstaten en geassocieerde landen met 
derde landen ter vergroting van hun totale 
impact. Tot slot zal de Europese 'presence' 
op onderzoeks- en innovatiegebied in derde 
landen worden geconsolideerd en versterkt, 
met name door stimulering van de opzet 
van Europese 'wetenschaps- en 
innovatiehuizen', diensten aan Europese 
organisaties die hun activiteiten naar derde 
landen uitbreiden en de opening van 
onderzoekscentra die gezamenlijk met 
derde landen zijn opgezet, voor 
organisaties of onderzoekers uit andere 
lidstaten en geassocieerde landen.

Or. en

Amendement 929
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.2.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Op basis van het verslag Carvalho, amendement 58, waarbij het aantal EOR-leerstoelen dient te 
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worden beperkt.

Amendement 930
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2 bis. Reflexieve samenlevingen -
cultureel erfgoed en Europese identiteit
Het doel is om bij te dragen aan een zeker 
inzicht in Europa's intellectuele basis: 
zijn geschiedenis en de vele Europese en 
niet-Europese invloeden, als een 
inspiratiebron voor onze levens van nu. 
Europa wordt gekenmerkt door een 
verscheidenheid van verschillende 
tradities en regionale en nationale
identiteiten. Die verscheidenheid en de 
kansen die zij biedt, moeten worden 
onderkend en in aanmerking worden 
genomen.
Europese collecties, zoals digitale 
collecties, collecties in bibliotheken, 
archieven, musea, galerieën en andere 
publieke instellingen herbergen een schat 
aan waardevolle, onontgonnen 
documenten en studieobjecten. Deze 
archiefbronnen vormen de geschiedenis 
van individuele lidstaten, maar ook het 
collectieve erfgoed van een Europese Unie 
die mettertijd gestalte heeft gekregen. 
Dergelijke materialen moeten met behulp 
van nieuwe, innovatieve technologieën en 
geïntegreerde informatiediensten 
toegankelijk worden gemaakt voor 
onderzoekers en burgers, om het mogelijk 
te maken door het archief van het 
verleden een blik op de toekomst te 
werpen en bij te dragen aan de Europese 
participatieve intelligentie. De 
toegankelijkheid en het behoud van het 
cultureel erfgoed in deze 
verschijningsvormen is noodzakelijk voor 
de dynamiek van de betrokkenheid binnen 
de Europese culturen en door de 
Europese culturen heen, waarbij ook 



PE492.826v02-00 126/168 AM\909647NL.doc

NL

moet worden gekeken naar het belang van 
het cultureel erfgoed als sterke 
economische motor in een post-industriële 
economie en de bijdrage van het cultureel 
erfgoed aan duurzame economische groei.

Or. en

Amendement 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2 bis. Samenlevingen met eerbied voor 
hun cultureel erfgoed die de economische 
waarde ervan bevorderen
Het cultureel erfgoed is een van de meest 
veelbelovende sectoren van de Europese 
economie in de nabije toekomst, 
desalniettemin zijn er technologische, 
sociale en culturele barrières die nog 
moeten worden geslecht.
Specifieke doelstellingen:
- Het bevorderen van onderzoek naar het 
behoud en de bescherming van het 
cultureel erfgoed
- Het ontwikkelen van economische 
modellen en van de beoordeling van de 
sociaaleconomische omvang van het 
cultureel erfgoed

Or. es

Motivering

De Europese economie is tegenwoordig nauw verbonden met cultuur; in de culturele en 
creatieve sector wordt een omzet gegenereerd van meer dan 654 biljoen euro, een bijdrage van 
2,6% aan het bbp, en de sector is de afgelopen jaren gegroeid met 12,3%. Het cultureel erfgoed 
is bovendien nauw verbonden met andere economische activiteiten zoals het toerisme. In 2011 
werd 10% van het bbp van de EU besteed aan activiteiten gerelateerd aan het toerisme en was 
12% van de werknemers bij deze activiteiten betrokken. Het cultureel erfgoed is een van de 
meest veelbelovende sectoren van de Europese economie in de nabije toekomst, desalniettemin 
zijn er technologische, sociale en culturele barrières die nog moeten worden geslecht. Deze 
barrières belemmeren het zicht op het potentieel van de economische waarde van het cultureel 
erfgoed en hebben met name betrekking op de verenigbaarheid van het concurrerend gebruik 
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met de waarden van het cultureel erfgoed, de noodzaak van economische modellen en de de 
beoordeling van de sociaaleconomische omvang. Ook is het belangrijk ons te realiseren dat 
middels een verantwoorde transformatie van de historische gebouwen en de steden kan worden 
voldaan aan de huidige behoeften en eisen van de burger. Voor het bevorderen van de 
concurrentie van Europese ondernemingen (met name kmo's) op het gebied van cultureel 
erfgoed zijn nieuwe technologieën onontbeerlijk, samen met de succesvolle integratie van alle 
geïnteresseerde partijen in een Europese sector die wereldleider is. Meer dan ooit is onderzoek 
in het volgende kaderprogramma onontbeerlijk voor een doeltreffende en relevante oplossing 
van de problemen in de zorg voor het cultureel erfgoed, om zo, middels het stimuleren van de 
sociaaleconomische waarde van deze belangrijke erfenis en de erkenning van deze sociale 
uitdaging, de lange levensduur ervan te bevorderen.

Amendement 932
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3. [...] Schrappen

Or. en

Amendement 933
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3. Veilige samenlevingen 6.3 Versterking van de menselijke 
veiligheid en bescherming van de vrijheid 
en van burgerlijke vrijheden

Or. en

Amendement 934
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie, haar burgers en haar Schrappen
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internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn 
aanvallen op internetsites van overheden 
en particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

Or. en

Amendement 935
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn aanvallen 
op internetsites van overheden en 
particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid en 
uitdagingen, zoals misdaad, terrorisme, 
etnische en politieke conflicten en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
uitdagingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn aanvallen 
op internetsites van overheden en 
particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

Or. en
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Amendement 936
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of cyberspace. Zo zijn aanvallen 
op internetsites van overheden en 
particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme, illegale immigratie en 
massale noodgevallen als gevolg van door 
de mens veroorzaakte of natuurrampen. 
Deze bedreigingen kunnen 
grensoverschrijdend zijn en gericht zijn 
tegen fysieke doelwitten of cyberspace. Zo 
zijn aanvallen op internetsites van 
overheden en particuliere entiteiten niet 
alleen ondermijnend voor het vertrouwen 
van burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.

Or. it

Amendement 937
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om op deze bedreigingen te anticiperen 
en ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de 
Europese beveiligings-, ICT- en 
dienstensectoren te verbeteren en 
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten op internet te 
voorkomen en te bestrijden.

Schrappen
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Or. en

Amendement 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om op deze bedreigingen te anticiperen en 
ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de Europese 
beveiligings-, ICT- en dienstensectoren te 
verbeteren en misbruik van privacy en 
schendingen van de mensenrechten op 
internet te voorkomen en te bestrijden.

Om op deze bedreigingen te anticiperen en 
ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de Europese 
beveiligings-, ICT- en dienstensectoren te 
verbeteren en misbruik van privacy en 
schendingen van de mensenrechten op 
internet te voorkomen en te bestrijden.
Daarnaast moet onderzoek worden 
gedaan naar de sociale dimensies van 
dergelijke bedreigingen om inzicht in de 
oorzaken en gevolgen ervan te verkrijgen 
en om doeltreffende reacties inzake 
sociaal beleid te helpen formuleren.

Or. en

Amendement 939
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om op deze bedreigingen te anticiperen en 
ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 

Om op deze bedreigingen te anticiperen en 
ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 
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het concurrentievermogen van de 
Europese beveiligings-, ICT- en 
dienstensectoren te verbeteren en
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten op internet te 
voorkomen en te bestrijden.

misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten op internet te 
voorkomen en te bestrijden.

Or. en

Amendement 940
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3. – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 941
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – alinea's 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Coördinatie en verbetering op het 
onderzoeksterrein veiligheid zullen dus een 
essentieel element vormen en zullen 
bijdragen tot het in kaart brengen van de 
huidige onderzoeksinspanningen, 
waaronder prognoses, en de relevante 
juridische voorwaarden en procedures 
voor coördinatie verbeteren, waaronder 
prenormatieve activiteiten. De activiteiten 
zullen een taakgerichte benadering volgen 
en de relevante maatschappelijke 
dimensies zullen erin geïntegreerd worden. 
Ze zullen het EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid, het defensiebeleid en de 
betreffende nieuwe bepaling in het Verdrag 
van Lissabon ondersteunen, en de 
cyberveiligheid, het vertrouwen en de 
privacy waarborgen binnen de digitale 
interne markt. De volgende specifieke 

De nauwere betrokkenheid van burgers 
en organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en politieke, sociale en 
menswetenschappen bij het 
onderzoeksterrein veiligheid zullen dus een 
essentieel element vormen en zullen 
bijdragen tot het in kaart brengen van de 
huidige onderzoeksinspanningen, en het 
verbeteren van de relevantie van de 
activiteiten die worden nagestreefd en de 
naleving van de fundamentele rechten en 
vrijheden van burgers. De activiteiten 
zullen een benadering volgen waarin 
onderzoek binnen het kader van 
maatschappelijke bezorgdheid wordt 
geplaatst en de relevante maatschappelijke 
dimensies zullen erin geïntegreerd worden. 
Ze zullen het EU-beleid voor interne en 
externe veiligheid en de betreffende 
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doelstellingen zullen worden nagestreefd: nieuwe bepaling in het Verdrag van 
Lissabon ondersteunen, en de 
cyberveiligheid, het vertrouwen en de 
privacy waarborgen binnen de digitale 
interne markt. De volgende specifieke 
doelstellingen zullen worden nagestreefd:

Or. en

Amendement 942
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.1. Bestrijding van misdaad en 
terrorisme

Schrappen

Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig 
(onder meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen 
aan de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd.

Or. en

Amendement 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.3.1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.1. Bestrijding van misdaad en 
terrorisme

6.3.1. Bestrijding van misdaad en 
terrorisme inclusief het verkrijgen van 
inzicht in de sociale dimensies van deze 
problemen en het vaststellen van 
doeltreffende sociale beleidsmaatregelen 
om ze aan te pakken

Or. en

Amendement 944
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig 
(onder meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen 
aan de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd.

Schrappen

Or. en

Amendement 945
Fiona Hall, Kent Johansson
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig (onder 
meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen aan 
de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten worden 
geanalyseerd en tegen elk type bedreiging 
worden beschermd.

Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn zowel een 
goed begrip van de oorzaken en gevolgen 
als de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig (onder 
meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen aan 
de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten worden 
geanalyseerd en tegen elk type bedreiging 
worden beschermd. Daarnaast moet 
aandacht worden besteed aan de sociale 
en gedragsmatige dimensies van misdaad 
en terrorisme, ten einde volledig inzicht te 
krijgen in de oorzaken en gevolgen ervan, 
zodat hiervoor doeltreffende sociale 
beleidsmaatregelen kunnen worden 
getroffen.

Or. en

Amendement 946
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 

Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
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ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig (onder 
meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen aan 
de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten worden 
geanalyseerd en tegen elk type bedreiging 
worden beschermd.

ervan te beperken. Hiervoor zijn inzicht in 
de onderliggende oorzaken van zowel 
conflict als samenwerking, nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig (onder 
meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de
rechtsstaat, democratische 
verantwoording, een verantwoordelijke, 
transparante veiligheid- en justitiesector,
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
analytische instrumenten en concepten,
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen aan 
de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten worden 
geanalyseerd en tegen elk type bedreiging 
worden beschermd.

Or. en

Amendement 947
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er is onderzoek nodig om de redenen vast 
te stellen waarom mensen zo radicaliseren 
dat ze overgaan tot geweld en om 
doeltreffende sociale beleidsmaatregelen 
op te stellen om deze redenen te 
weerleggen. Het streven is om onderzoek 
uit te voeren dat zowel verklaringen als 
voorstellen voor sociaal beleid verschaft, 
die doeltreffend zijn bij het voorkómen 
van radicalisering en de overgang naar 
geweld en het sociale ongenoegen 
kanaliseren naar vredig, democratisch 
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protest en dialoog.

Or. en

Amendement 948
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal ook onderzoek worden gedaan in 
samenwerking met burgers en gekozen 
vertegenwoordigers naar de mate van 
risico dat de maatschappij bereid is te 
lopen in ruil voor minder ingrijpende 
maatregelen ter bestrijding van 
terrorisme. Hiervoor is een systematische 
dialoog nodig - die wordt gestructureerd 
en uitgevoerd in een wetenschappelijke 
context - ter bepaling van de grenzen van 
het risico en de grenzen van de 
binnendringing die burgers bereid zijn te 
accepteren en de compensaties die 
hiervoor nodig zijn. Dit onderzoek kan in 
aangepaste vorm als basis dienen voor 
goed onderbouwde besluitvorming en 
voor de beleidsdialoog die de 
maatschappelijke werkelijkheid 
weerspiegelt.

Or. en

Amendement 949
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Herstelrechtprocessen kunnen een 
bijdrage leveren aan de elementen 
"voorkomen" en "reageren" uit de 
terrorismebestrijdingsstrategie. In het 
onderzoek moet onder meer worden 
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gekeken naar welke slachtoffers van 
terroristische aanvallen in staat zijn in 
herstelrechtprocessen de strijd aan te 
binden met daadwerkelijke of potentiële 
misdadigers om op die manier een 
wederzijds inzicht te verkrijgen in zowel 
de grondredenen van terrorisme als de 
gevolgen ervan voor de slachtoffers; in 
dergelijk onderzoek moet ook worden 
nagegaan of herstelrechtprocessen tot 
gevolg hebben dat de overgang van 
radicalisering naar geweld aan de kant 
van risicogroepen wordt voorkomen; tot 
slot moet dergelijk onderzoek aandacht 
besteden aan de bijdrage die herstelrecht 
kan leveren aan het herstel van 
gemeenschappen die door een ernstige 
terroristische misdaad zijn getroffen.

Or. en

Amendement 950
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.1 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om incidenten te voorkomen, moet het 
onderzoek zich richten op inzicht in de 
redenen van misdaad en politieke 
radicalisering, met inbegrip van extreme 
vormen van politiek geweld zoals 
terroristische aanvallen, op het niveau 
van het individu of op het niveau van een 
bepaalde sociale groep. Binnen de sociale 
wetenschappen, met name sociologie, 
psychologie en politicologie, zijn geschikte 
onderzoeksmethoden en -theorieën 
ontwikkeld om antwoord te krijgen op dit 
soort onderzoeksvragen.

Or. en

Amendement 951
Christian Ehler



PE492.826v02-00 138/168 AM\909647NL.doc

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.2. Vergroting van de veiligheid door 
grensbeheer

Schrappen

Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. 
Deze technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde 
Europese grensbeheer, onder meer door 
meer samenwerking met kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.

Or. en

Amendement 952
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.2. Vergroting van de veiligheid door 
grensbeheer

Schrappen

Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 



AM\909647NL.doc 139/168 PE492.826v02-00

NL

bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. 
Deze technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde 
Europese grensbeheer, onder meer door 
meer samenwerking met kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.

Or. en

Amendement 953
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. 
Deze technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde 
Europese grensbeheer, onder meer door 
meer samenwerking met kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.

Schrappen
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Or. en

Amendement 954
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. Deze 
technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde Europese 
grensbeheer, onder meer door meer 
samenwerking met kandidaat-lidstaten, 
potentiële kandidaat-lidstaten en landen 
van het Europees nabuurschapsbeleid.

Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR, het Europees 
grensbewakingssysteem, ten volle te 
benutten. Deze technologieën en 
capaciteiten zullen worden ontwikkeld en 
beproefd op doeltreffendheid, 
overeenstemming met juridische en 
ethische beginselen, proportionaliteit, 
maatschappelijke aanvaardbaarheid en 
naleving van de grondrechten. Er zal ook 
onderzoek worden verricht ter 
ondersteuning van de verbetering van het 
geïntegreerde Europese grensbeheer, onder 
meer door meer samenwerking met 
kandidaat-lidstaten, potentiële kandidaat-
lidstaten en landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.

Or. en

Motivering

Afkortingen dienen eerst te worden geïntroduceerd.

Amendement 955
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.3. Cyberbeveiliging Schrappen
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Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief 'cloud computing' 
worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 
zullen kritieke ICT-infrastructuren 
kunnen worden beschermd. De digitale 
samenleving is volop in ontwikkeling, met 
voortdurend veranderende wijzen van 
gebruik en misbruik van het internet, 
nieuwe manieren van sociale interactie en 
nieuwe mobiele en vaste diensten, en de 
opkomst van het 'het internet van de 
dingen'. Dit vergt een nieuw type 
onderzoek dat getriggerd moet worden 
door opkomende applicaties, 
gebruikswijzen en maatschappelijke 
tendensen. Er zullen alerte 
onderzoeksinitiatieven worden genomen, 
waaronder proactieve O&O om snel te 
reageren op de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van vertrouwen en 
beveiliging.

Or. en

Amendement 956
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief 'cloud computing' 

Schrappen
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worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 
zullen kritieke ICT-infrastructuren 
kunnen worden beschermd. De digitale 
samenleving is volop in ontwikkeling, met 
voortdurend veranderende wijzen van 
gebruik en misbruik van het internet, 
nieuwe manieren van sociale interactie en 
nieuwe mobiele en vaste diensten, en de 
opkomst van het 'het internet van de 
dingen'. Dit vergt een nieuw type 
onderzoek dat getriggerd moet worden 
door opkomende applicaties, 
gebruikswijzen en maatschappelijke 
tendensen. Er zullen alerte 
onderzoeksinitiatieven worden genomen, 
waaronder proactieve O&O om snel te 
reageren op de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van vertrouwen en 
beveiliging.

Or. en

Amendement 957
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief 'cloud computing' 
worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 

Schrappen
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zullen kritieke ICT-infrastructuren 
kunnen worden beschermd. De digitale 
samenleving is volop in ontwikkeling, met 
voortdurend veranderende wijzen van 
gebruik en misbruik van het internet, 
nieuwe manieren van sociale interactie en 
nieuwe mobiele en vaste diensten, en de 
opkomst van het 'het internet van de 
dingen'. Dit vergt een nieuw type 
onderzoek dat getriggerd moet worden 
door opkomende applicaties, 
gebruikswijzen en maatschappelijke 
tendensen. Er zullen alerte 
onderzoeksinitiatieven worden genomen, 
waaronder proactieve O&O om snel te 
reageren op de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van vertrouwen en 
beveiliging.

Or. en

Amendement 958
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief 'cloud computing' 
worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 
zullen kritieke ICT-infrastructuren kunnen 
worden beschermd. De digitale 
samenleving is volop in ontwikkeling, met 
voortdurend veranderende wijzen van 
gebruik en misbruik van het internet, 
nieuwe manieren van sociale interactie en 
nieuwe mobiele en vaste diensten, en de 

Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief 'cloud computing' 
worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 
zullen kritieke ICT-infrastructuren kunnen 
worden beschermd. De digitale 
samenleving is volop in ontwikkeling, met 
voortdurend veranderende wijzen van 
gebruik en misbruik van het internet, 
nieuwe manieren van sociale interactie, 
nieuwe manieren van online transacties, 
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opkomst van het 'het internet van de 
dingen'. Dit vergt een nieuw type 
onderzoek dat getriggerd moet worden 
door opkomende applicaties, 
gebruikswijzen en maatschappelijke 
tendensen. Er zullen alerte 
onderzoeksinitiatieven worden genomen, 
waaronder proactieve O&O om snel te 
reageren op de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van vertrouwen en beveiliging.

financiële transacties (e-handel), nieuwe 
mobiele en vaste diensten, en de opkomst 
van het 'het internet van de dingen'. Dit 
vergt een nieuw type onderzoek dat 
getriggerd moet worden door opkomende 
applicaties, gebruikswijzen, nieuwe 
specifieke bedrijfs-/handelsmodellen en 
maatschappelijke tendensen. Er zullen 
alerte onderzoeksinitiatieven worden 
genomen, waaronder proactieve O&O om 
snel te reageren op de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van 
vertrouwen en beveiliging.

Or. en

Amendement 959
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.4. Verhoging van de crisis- en 
rampbestendigheid van Europa

Schrappen

Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van 
noodsituaties (zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen.
Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en 
diensten, met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
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capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming 
tot humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.

Or. en

Amendement 960
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van 
noodsituaties (zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen.

Schrappen

Or. en

Amendement 961
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van noodsituaties
(zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen.

Hiertoe moeten speciale analytische 
instrumenten en concepten, met inbegrip 
van technologieën en capaciteiten worden 
ontwikkeld ter ondersteuning van 
verschillende soorten operaties voor het 
beheer van noodsituaties (zoals civiele 
bescherming, brandbestrijding en 
zeeverontreiniging, humanitaire hulp, door 
de mens veroorzaakte en natuurrampen, 
de ontwikkeling van medische informatie-
infrastructuren, reddingstaken en 
stabilisatie na een crisis, bemiddeling, 
dialoog en verzoening). Het onderzoek zal 
de gehele crisisbeheer- en 
vredesopbouwketen en maatschappelijke 
veerkracht bestrijken en de totstandkoming 
van een Europese responscapaciteit voor 
noodsituaties ondersteunen.

Or. en

Amendement 962
Markus Pieper

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van noodsituaties 
(zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 

Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van noodsituaties 
(zoals civiele bescherming, bescherming 
tegen overstromingen, brandbestrijding en 
zeeverontreiniging, humanitaire hulp, 
civiele defensie, conflictpreventie, de 
ontwikkeling van medische informatie-
infrastructuren, reddingstaken en 
stabilisatie na een crisis) en 
wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken.
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ondersteunen.

Or. de

Amendement 963
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en 
diensten, met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming 
tot humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.

Schrappen

Or. en

Amendement 964
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 

Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
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interoperabiliteit van systemen en diensten, 
met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming 
tot humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.

interoperabiliteit van systemen en diensten, 
met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren.

Or. en

Amendement 965
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en diensten, 
met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming tot 
humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 

Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en diensten, 
met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming tot 
humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
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organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.

organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen, zonder 
inbreuk te maken op de grondrechten, 
zoals het recht op privacy en bescherming 
van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 966
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.5. Het waarborgen van privacy en 
vrijheid op het internet en versterking van 
de maatschappelijke dimensie van 
veiligheid

Schrappen

Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen 
moeten kaders en technologieën worden 
ontwikkeld op basis van het beginsel van 
'ingebouwde privacy', die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast. Er zullen technologieën 
worden ontwikkeld die gebruikers de 
controle geven over hun 
persoonsgegevens en het gebruik daarvan 
door derde partijen, evenals hulpmiddelen 
om illegale inhoud en data-inbreuken te 
blokkeren en de mensenrechten online te 
beschermen, waarbij wordt voorkomen 
dat de bewegingsvrijheid van individuele 
personen of groepen beperkt wordt door 
onrechtmatige zoekacties en profilering.
Elke nieuwe oplossing of technologie 
moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn, 
in overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het 
identificeren en aanpakken van een 
bedreiging. Een beter begrip van de 
sociaaleconomische, culturele en 
antropologische dimensies van veiligheid, 
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de oorzaken van onveiligheid, de rol van 
media en communicatie, en de percepties 
van burgers is dan ook essentieel. Ook 
ethische kwesties en de bescherming van 
menselijke waarden en grondrechten 
zullen aan bod komen.

Or. en

Amendement 967
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen 
moeten kaders en technologieën worden 
ontwikkeld op basis van het beginsel van 
'ingebouwde privacy', die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast. Er zullen technologieën 
worden ontwikkeld die gebruikers de 
controle geven over hun 
persoonsgegevens en het gebruik daarvan 
door derde partijen, evenals hulpmiddelen 
om illegale inhoud en data-inbreuken te 
blokkeren en de mensenrechten online te 
beschermen, waarbij wordt voorkomen 
dat de bewegingsvrijheid van individuele 
personen of groepen beperkt wordt door 
onrechtmatige zoekacties en profilering.

Schrappen

Or. en

Amendement 968
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen 
moeten kaders en technologieën worden 
ontwikkeld op basis van het beginsel van 

Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen,
kunnen met name kaders en technologieën 
worden ontwikkeld op basis van het 
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'ingebouwde privacy', die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast. Er zullen technologieën 
worden ontwikkeld die gebruikers de 
controle geven over hun persoonsgegevens 
en het gebruik daarvan door derde partijen, 
evenals hulpmiddelen om illegale inhoud 
en data-inbreuken te blokkeren en de 
mensenrechten online te beschermen, 
waarbij wordt voorkomen dat de 
bewegingsvrijheid van individuele 
personen of groepen beperkt wordt door 
onrechtmatige zoekacties en profilering.

beginsel van 'ingebouwde privacy' en 
'standaardprivacy', die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast en kunnen stimulansen 
worden ontwikkeld die ingebouwde 
privacy- en ingebouwde 
veiligheidsbenaderingen belonen. Er 
zullen technologieën worden ontwikkeld 
die gebruikers in staat stellen hun 
persoonsgegevens en het gebruik daarvan 
door derde partijen te controleren, evenals 
hulpmiddelen om illegale inhoud en data-
inbreuken te blokkeren op zodanige wijze 
dat de mensenrechten worden beschermd 
en wordt voorkomen dat de 
bewegingsvrijheid van individuele 
personen of groepen wordt onderworpen 
aan en/of beperkt door onrechtmatige 
zoekacties en profilering.

Or. en

Amendement 969
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke nieuwe oplossing of technologie 
moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn, 
in overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het 
identificeren en aanpakken van een 
bedreiging. Een beter begrip van de 
sociaaleconomische, culturele en 
antropologische dimensies van veiligheid, 
de oorzaken van onveiligheid, de rol van 
media en communicatie, en de percepties 
van burgers is dan ook essentieel. Ook 
ethische kwesties en de bescherming van 
menselijke waarden en grondrechten 
zullen aan bod komen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 970
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke nieuwe oplossing of technologie moet 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn, in 
overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het identificeren 
en aanpakken van een bedreiging. Een 
beter begrip van de sociaaleconomische, 
culturele en antropologische dimensies van 
veiligheid, de oorzaken van onveiligheid, 
de rol van media en communicatie, en de 
percepties van burgers is dan ook 
essentieel. Ook ethische kwesties en de 
bescherming van menselijke waarden en 
grondrechten zullen aan bod komen.

Elke nieuwe oplossing of technologie moet 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn, in 
overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het identificeren 
en aanpakken van een bedreiging. Een 
beter begrip van de sociaaleconomische, 
culturele en antropologische dimensies van 
veiligheid, de oorzaken van onveiligheid, 
de rol van media en communicatie, en de 
percepties van burgers is dan ook 
essentieel. Ook ethische kwesties en de 
bescherming van menselijke waarden en 
grondrechten zullen aan bod komen en van 
essentieel belang blijven in dit debat.

Or. en

Amendement 971
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke nieuwe oplossing of technologie moet 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn, in 
overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het identificeren 
en aanpakken van een bedreiging. Een 
beter begrip van de sociaaleconomische, 
culturele en antropologische dimensies van 
veiligheid, de oorzaken van onveiligheid, 
de rol van media en communicatie, en de 
percepties van burgers is dan ook 
essentieel. Ook ethische kwesties en de 
bescherming van menselijke waarden en 
grondrechten zullen aan bod komen.

Elke nieuwe oplossing of technologie moet 
maatschappelijk aanvaardbaar zijn, in 
overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het identificeren 
en aanpakken van een bedreiging. Een 
beter begrip van de sociaaleconomische, 
culturele en antropologische dimensies van 
veiligheid, de oorzaken van onveiligheid, 
de rol van media en communicatie, en de 
percepties van burgers is dan ook 
essentieel. Ook ethische kwesties en de 
bescherming van menselijke waarden en 
grondrechten zullen worden gewaarborgd.
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Or. en

Amendement 972
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.6. Specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging

Schrappen

Hoewel het onderzoek voornamelijk 
gericht zal zijn op civiele bescherming, zal 
actief gestreefd worden naar coördinatie 
met de activiteiten van het Europees 
Defensieagentschap (EDA), teneinde de 
samenwerking met het EDA te versterken, 
met name via het reeds bestaande 
Europese samenwerkingskader, 
aangezien bepaalde terreinen van 
technologie voor tweeërlei gebruik zowel 
voor civiele als voor militaire applicaties 
van belang zijn. De mechanismen voor de 
coördinatie met relevante agentschappen 
van de Unie, zoals bv. Frontex, het EMSA 
en Europol, zullen verder versterkt 
worden ter verbetering van de coördinatie 
van de programma's en het beleid van de 
Unie op het gebied van zowel interne als 
externe veiligheid, evenals andere 
initiatieven van de Unie.
Rekening houdend met de specifieke aard 
van de veiligheid, zullen specifieke 
regelingen worden vastgesteld voor de 
programmering en het beheer, met 
inbegrip van regelingen met het comité 
als bedoeld in artikel 9 van dit besluit. 
Geclassificeerde en anderszins gevoelige 
informatie in verband met veiligheid zal 
worden beschermd en er kunnen in 
werkprogramma's speciale eisen en 
criteria voor internationale samenwerking 
worden vastgelegd. Dit zal ook 
terugkomen in de programmerings- en 
governanceregelingen voor veilige 
samenlevingen (met inbegrip van 
comitologieaspecten).
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Or. en

Amendement 973
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel III – punt 6.3.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.6. Specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging

Schrappen

Hoewel het onderzoek voornamelijk 
gericht zal zijn op civiele bescherming, zal 
actief gestreefd worden naar coördinatie 
met de activiteiten van het Europees 
Defensieagentschap (EDA), teneinde de 
samenwerking met het EDA te versterken, 
met name via het reeds bestaande 
Europese samenwerkingskader, 
aangezien bepaalde terreinen van 
technologie voor tweeërlei gebruik zowel 
voor civiele als voor militaire applicaties 
van belang zijn. De mechanismen voor de 
coördinatie met relevante agentschappen 
van de Unie, zoals bv. Frontex, het EMSA 
en Europol, zullen verder versterkt 
worden ter verbetering van de coördinatie 
van de programma's en het beleid van de 
Unie op het gebied van zowel interne als 
externe veiligheid, evenals andere 
initiatieven van de Unie.
Rekening houdend met de specifieke aard 
van de veiligheid, zullen specifieke 
regelingen worden vastgesteld voor de 
programmering en het beheer, met 
inbegrip van regelingen met het comité 
als bedoeld in artikel 9 van dit besluit. 
Geclassificeerde en anderszins gevoelige 
informatie in verband met veiligheid zal 
worden beschermd en er kunnen in 
werkprogramma's speciale eisen en 
criteria voor internationale samenwerking 
worden vastgelegd. Dit zal ook 
terugkomen in de programmerings- en 
governanceregelingen voor veilige 
samenlevingen (met inbegrip van 
comitologieaspecten).
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Or. en

Amendement 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Een veilige samenleving - de 
vrijheid en veiligheid van Europa en haar 
burgers beschermen
De Europese Unie, haar burgers en haar 
internationale partners worden 
geconfronteerd met allerhande 
bedreigingen van de veiligheid, zoals 
misdaad, terrorisme en massale 
noodgevallen als gevolg van door de mens 
veroorzaakte of natuurrampen. Deze 
bedreigingen kunnen grensoverschrijdend 
zijn en gericht zijn tegen fysieke 
doelwitten of de cyberspace. Zo zijn 
aanvallen op internetsites van overheden 
en particuliere entiteiten niet alleen 
ondermijnend voor het vertrouwen van 
burgers maar hebben ze ook ernstige 
gevolgen voor sleutelsectoren als energie, 
vervoer, gezondheid, financiën of 
telecommunicatie.
Om op deze bedreigingen te anticiperen 
en ze te voorkomen en te beheren is het 
noodzakelijk om innovatieve 
technologieën, oplossingen, prognose-
instrumenten en kennis te ontwikkelen en 
toe te passen, samenwerking tussen 
leveranciers en gebruikers te bevorderen, 
civiele-beveiligingsoplossingen te vinden, 
het concurrentievermogen van de 
Europese beveiligings- en 
dienstensectoren te verbeteren en 
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten te voorkomen en te 
bestrijden.
Coördinatie en verbetering op het 
onderzoeksterrein veiligheid zullen dus 
een essentieel element vormen en zullen 
bijdragen tot het in kaart brengen van de 
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huidige onderzoeksinspanningen, 
waaronder prognoses, en de relevante 
juridische voorwaarden en procedures 
voor coördinatie verbeteren, waaronder 
normalisatieactiviteiten.
De activiteiten zullen een taakgerichte 
benadering volgen en de relevante 
maatschappelijke dimensies zullen erin 
geïntegreerd worden. Ze zullen het beleid 
van de Unie voor interne en externe 
veiligheid, het defensiebeleid en de 
betreffende nieuwe bepaling in het 
Verdrag van Lissabon ondersteunen, en 
de cyberveiligheid, het vertrouwen en de 
privacy waarborgen. De volgende 
specifieke doelstellingen zullen worden 
nagestreefd:
6 bis.1. Bestrijding van misdaad en 
terrorisme
Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig 
(onder meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Nieuwe 
technologieën en speciaal daarvoor 
bestemde capaciteiten zullen bijdragen 
aan de bescherming van kritieke 
infrastructuren, systemen en diensten 
(onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd. 
Aanvullende thema's die gericht zijn op 
de bescherming van de burgers zullen de 
ontwikkeling van veilige 
burgersamenlevingen bevorderen.
6 bis.2. De bestendigheid van kritieke 
infrastructuren beschermen en verbeteren
Nieuwe technologieën en speciaal 
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daarvoor bestemde capaciteiten zullen 
bijdragen aan de bescherming van 
kritieke infrastructuren, systemen en 
diensten (onder andere op het gebied van 
communicatie, vervoer, gezondheid, 
voedsel, water, energie, logistiek en 
toeleveringsketens en het milieu). Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd.
6 bis.3. Vergroting van de veiligheid door 
grensbeheer en maritieme veiligheid
Er zijn eveneens technologieën en 
capaciteiten nodig ter versterking van de 
systemen, apparatuur, instrumenten, 
processen en methoden voor snelle 
identificatie, teneinde de veiligheid aan de 
grenzen, zowel wat betreft controle als 
bewaking, te verbeteren en het potentieel 
van EUROSUR ten volle te benutten. 
Deze technologieën en capaciteiten zullen 
worden ontwikkeld en beproefd op 
doeltreffendheid, overeenstemming met 
juridische en ethische beginselen, 
proportionaliteit, maatschappelijke 
aanvaardbaarheid en naleving van de 
grondrechten. Er zal ook onderzoek 
worden verricht ter ondersteuning van de 
verbetering van het geïntegreerde 
Europese grensbeheer, onder meer door 
meer samenwerking met kandidaat-
lidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en 
landen van het Europees 
nabuurschapsbeleid.
Alle aspecten van maritieme veiligheid 
worden aangepakt. Dit omvat aspecten 
van het beheer van blauwe grenzen 
evenals de bescherming en controle van 
het vervoer over water.
6 bis.4. Cyberbeveiliging
Cyberbeveiliging is een eerste vereiste 
voor mensen, bedrijven en openbare 
diensten om te kunnen profiteren van de 
kansen die het internet biedt. Hiertoe 
moeten systemen, netwerken, 
toegangsapparatuur, en software en 
diensten, inclusief 'cloud computing' 
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worden beveiligd, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de interoperabiliteit 
van meerdere technologieën. Door 
onderzoek zullen cyberaanvallen die zich 
uitspreiden over meerdere domeinen en 
jurisdicties, in real time kunnen worden 
voorkomen, gedetecteerd en beheerd, en 
zullen kritieke ICT-infrastructuren 
kunnen worden beschermd.
6 bis.5. Verhoging van de crisis- en 
rampbestendigheid van Europa
Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van 
noodsituaties (zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
humanitaire hulp, civiele defensie, 
conflictpreventie, de ontwikkeling van 
medische informatie-infrastructuren, 
reddingstaken en stabilisatie na een crisis) 
en wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen.
Voor alle taakgebieden zullen de 
activiteiten ook ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en 
diensten, met inbegrip van aspecten als 
communicatie, gedistribueerde 
architecturen en menselijke factoren. 
Hiertoe moeten ook civiele en militaire 
capaciteiten worden geïntegreerd in taken 
die uiteenlopen van civiele bescherming 
tot humanitaire hulp, grensbeheer of 
vredesmissies. Hieronder valt ook 
technische ontwikkeling op het gevoelige 
terrein van technologieën voor tweeërlei 
gebruik, teneinde de interoperabiliteit te 
waarborgen tussen militaire en 
civielebeschermingsdiensten en tussen 
civielebeschermingsdiensten wereldwijd, 
alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
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alle transacties en processen.
6 bis.6. Versterking van de 
maatschappelijke dimensie van veiligheid 
en het waarborgen van privacy en vrijheid 
op het internet
Elke nieuwe oplossing of technologie 
moet maatschappelijk aanvaardbaar zijn, 
in overeenstemming zijn met de Unie- en 
internationale wetgeving, en doeltreffend 
en proportioneel zijn voor het 
identificeren en aanpakken van een 
bedreiging. Een beter begrip van de 
sociaaleconomische, culturele en 
antropologische dimensies van veiligheid, 
de oorzaken van onveiligheid, de rol van 
media en communicatie, en de percepties 
van burgers is dan ook essentieel. Ook 
ethische kwesties en de bescherming van
menselijke waarden en grondrechten 
zullen aan bod komen.
Om in de digitale maatschappij het 
mensenrecht privacy te beschermen 
moeten kaders en technologieën worden 
ontwikkeld op basis van het beginsel van 
'ingebouwde privacy', die vanaf de 
ontwerpfase van producten en diensten 
worden toegepast. Er zullen technologieën 
worden ontwikkeld die gebruikers de 
controle geven over hun 
persoonsgegevens en het gebruik daarvan 
door derde partijen, evenals hulpmiddelen 
om illegale inhoud en data-inbreuken te 
blokkeren en de mensenrechten online te 
beschermen, waarbij wordt voorkomen 
dat de bewegingsvrijheid van individuele 
personen of groepen beperkt wordt door 
onrechtmatige zoekacties en profilering.
6 bis.7. Het interne en het externe 
veiligheidsbeleid van de EU ondersteunen
Aangezien de scheidingslijn tussen 
externe en interne veiligheid steeds vager 
wordt, kunnen conflicten buiten Europa 
en de gevolgen daarvan spoedig een direct 
effect hebben op de veiligheid van 
Europa. Bovendien vraagt het raakvlak 
tussen civiele en defensiegerichte 
activiteiten en het bijbehorende beleid 
bijzondere aandacht omdat daar een grote 
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kans ligt om gebruik te maken van de 
synergieën tussen burgerbescherming, 
situatiebeoordeling, conflictbeheersing en 
conflictpreventie, vredeshandhaving en 
stabiliseringsoperaties na afloop van 
conflicten. De investering in de 
ontwikkeling van capaciteiten voor 
crisisbeheer wordt aangemoedigd waar 
complementariteit is vastgesteld, om snel 
leemten in de capaciteit te vullen en 
tegelijkertijd onnodig dubbel werk te 
voorkomen, om synergieën tot stand te 
brengen en normalisatie te ondersteunen.
6 bis.8. Normalisatie en interoperabiliteit
Normvoorbereidende en 
normalisatieactiviteiten worden in alle 
taakgebieden ondersteund. De nadruk zal 
liggen op vastgestelde leemten in de 
normalisatie en de volgende generatie 
instrumenten en technologieën. Voor alle 
taakgebieden zullen de activiteiten ook 
ingaan op de integratie en 
interoperabiliteit van systemen en 
diensten, met inbegrip van aspecten als 
communicatie. Hiertoe moeten ook civiele 
en militaire capaciteiten worden 
geïntegreerd in taken die uiteenlopen van 
civiele bescherming tot humanitaire hulp, 
grensbeheer of vredesmissies. Hieronder 
valt ook technische ontwikkeling op het 
gevoelige terrein van technologieën voor 
tweeërlei gebruik, teneinde de 
interoperabiliteit te waarborgen tussen 
militaire en civielebeschermingsdiensten 
en tussen civielebeschermingsdiensten 
wereldwijd, alsmede betrouwbaarheid, 
organisatorische, juridische en ethische 
aspecten, handelskwesties, bescherming 
van de vertrouwelijkheid en de integriteit 
van informatie, en de traceerbaarheid van 
alle transacties en processen.
6bis.9. Specifieke aspecten van de 
tenuitvoerlegging
Hoewel het onderzoek voornamelijk 
gericht zal zijn op civiele bescherming, zal 
actief gestreefd worden naar coördinatie 
met de activiteiten van het Europees 
Defensieagentschap (EDA), ten einde de 
samenwerking met het EDA te versterken, 
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met name via het reeds bestaande 
Europese samenwerkingskader, 
aangezien bepaalde terreinen van 
technologie voor tweeërlei gebruik zowel 
voor civiele als voor militaire applicaties 
van belang zijn. De mechanismen voor de 
coördinatie met relevante agentschappen 
van de Unie, zoals bv. Frontex, het EMSA 
en Europol, zullen verder versterkt 
worden ter verbetering van de coördinatie 
van de programma's en het beleid van de 
Unie op het gebied van zowel interne als 
externe veiligheid, evenals andere 
initiatieven van de Unie.
Rekening houdend met de specifieke aard 
van de veiligheid, zullen specifieke 
regelingen worden vastgesteld voor de 
programmering en het beheer, met 
inbegrip van regelingen met het comité 
als bedoeld in artikel 9 van dit besluit. 
Geclassificeerde en anderszins gevoelige 
informatie in verband met veiligheid zal 
worden beschermd en er kunnen in 
werkprogramma's speciale eisen en 
criteria voor internationale samenwerking 
worden vastgelegd. Dit zal ook 
terugkomen in de programmerings- en 
governanceregelingen voor veilige 
samenlevingen (met inbegrip van 
comitologieaspecten).

Or. en

Motivering

In KP7 is veiligheidsonderzoek een apart thema met een uitstekende staat van dienst. Het is zeer 
succesvol ten uitvoer gelegd. Het is inmiddels het programma met de hoogste participatiegraad 
in het mkb, het biedt applicatie- en marktgeoriënteerde oplossingen en het programma verschaft 
ongeveer 50% van alle overheidssubsidies voor veiligheidsonderzoek op Europees en nationaal 
niveau. Bovendien heeft de EU in het Verdrag van Lissabon meer bevoegdheid gekregen op 
veiligheidsgebied. De daarmee verband houdende nieuwe taken zouden binnen Horizon 2020 
door een passend veiligheidsonderzoek ondersteund moeten worden.

Amendement 975
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Toename van de veiligheid door 
bescherming van de burgers – Bestrijding 
van misdaad en terrorisme
Het streven is om een incident te 
voorkomen en de potentiële gevolgen 
ervan te beperken. Hiervoor zijn nieuwe 
technologieën en capaciteiten nodig 
(onder meer tegen cybercriminaliteit en 
cyberterrorisme) ter ondersteuning van de 
veiligheid op het gebied van gezondheid, 
voedsel, water en milieu, die essentieel is 
voor een goed functioneren van de 
samenleving en de economie. Hierbij 
zullen ook kritieke publieke en private 
netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd. 
Aanvullende thema's die gericht zijn op 
de bescherming van de burgers zullen de 
ontwikkeling van veilige 
burgersamenlevingen bevorderen.

Or. en

Motivering

Schrappen van de zin "Nieuwe technologieën .. .en het milieu" die niet strookt met de 
taakstelling op dit gebied. Bovendien is deze zin al opgenomen in 6 bis2. Deze herhaling dient te 
worden vermeden.

Amendement 976
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Verhoging van de crisis- en 
rampbestendigheid van Europa
Hiertoe moeten speciale technologieën en 
capaciteiten worden ontwikkeld ter 
ondersteuning van verschillende soorten 
operaties voor het beheer van 
noodsituaties (zoals civiele bescherming, 
brandbestrijding en zeeverontreiniging, 
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humanitaire hulp, civiele defensie, de 
ontwikkeling van medische informatie-
infrastructuren, reddingstaken) en 
wetshandhaving. Het onderzoek zal de 
gehele crisisbeheerketen en 
maatschappelijke veerkracht bestrijken en 
de totstandkoming van een Europese 
responscapaciteit voor noodsituaties 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

Conflictbeheersing en stabilisering na afloop van conflicten zijn reeds onderdeel van afdeling 6 
bis7. "Het interne en externe veiligheidsbeleid van de EU ondersteunen". Het herhalen van 
dezelfde inhoud in twee verschillende afdelingen kan verwarring veroorzaken.

Amendement 977
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 quater. Het interne en het externe 
veiligheidsbeleid van de EU ondersteunen
Aangezien de scheidingslijn tussen 
externe en interne veiligheid steeds vager 
wordt, kunnen conflicten buiten Europa 
en de gevolgen daarvan spoedig een direct 
effect hebben op de veiligheid van 
Europa. Bovendien vraagt het raakvlak 
tussen civiele en defensiegerichte 
activiteiten en het bijbehorende beleid 
bijzondere aandacht omdat daar een grote 
kans ligt om gebruik te maken van de 
synergieën tussen burgerbescherming, 
situatiebeoordeling, conflictbeheersing en 
conflictpreventie, vredeshandhaving en 
stabiliseringsoperaties na afloop van 
conflicten. De investering in de 
ontwikkeling van capaciteiten voor 
crisisbeheer wordt aangemoedigd waar 
complementariteit is vastgesteld, om snel 
leemten in de capaciteit te vullen en 
tegelijkertijd onnodig dubbel werk te 
voorkomen, om synergieën tot stand te 
brengen en normalisatie te ondersteunen.
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Or. en

Motivering

Conflictbeheersing en stabilisering na afloop van conflicten zijn reeds onderdeel van afdeling 6 
bis7. "Het interne en externe veiligheidsbeleid van de EU ondersteunen". Het herhalen van 
dezelfde inhoud in twee verschillende afdelingen kan verwarring veroorzaken. Crisisbeheersing 
wordt reeds behandeld in afdeling 6 bis5. "Verhoging van de crisis- en rampbestendigheid van 
Europa" en dient hier niet te worden opgenomen.

Amendement 978
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel IV – punt 2 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Industrieel leiderschap 2. Industrieel leiderschap en leiderschap 
op het gebied van diensten 

Or. ro

Amendement 979
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel IV – punt 3.3 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.3. Zekere, schone en efficiënte energie 3.3. Energie-efficiëntie en zekere, schone 
en efficiënte energie

Or. ro

Amendement 980
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel IV – punt 3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC zal zich concentreren op de 
"20/20/20"-doelstellingen inzake klimaat 
en energie en op het proces om de Unie 
voor 2050 om te vormen tot een 
concurrerende koolstofarme economie, en 

Het JRC zal zich concentreren op de 
"20/20/20"-doelstellingen inzake klimaat 
en energie en op het proces om de Unie om 
te vormen tot een concurrerende 
koolstofarme economie, en in dit verband 
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in dit verband onderzoek doen naar 
technologische en sociaaleconomische 
aspecten van:

onderzoek doen naar technologische en 
sociaaleconomische aspecten van:

Or. it

Motivering

Zoals de naam aangeeft, bestrijkt het kaderprogramma slechts de periode tot 2020, 
overeenkomstig de rest van de 2020-strategie en de 20-20-20-doelstelling. In plaats van de 
aandacht te richten op mogelijke toekomstscenario's voor de decennia daarna, zouden we ons 
moeten concentreren op de verwezenlijking van de doelstellingen voor 2020.

Amendement 981
Niki Tzavela

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel IV – punt 3.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Continue energievoorziening, met name 
wat betreft koppelingen met en onderlinge 
afhankelijkheid van de systemen voor 
energievoorziening en -transport buiten de 
Unie; het in kaart brengen van de eigen 
primaire energiebronnen en externe 
energiebronnen en infrastructuren waarvan 
Europa afhankelijk is;

a) Continue en gediversifieerde
energievoorziening, met name wat betreft 
koppelingen met en onderlinge 
afhankelijkheid van de systemen voor 
energievoorziening en -transport buiten de 
Unie; het in kaart brengen van de eigen 
primaire energiebronnen en externe 
energiebronnen en infrastructuren waarvan 
Europa afhankelijk is;

Or. en

Motivering

Terwijl het JRC zich duidelijk concentreert op maatregelen ten gunste van de "continue 
energievoorziening" voor de EU, moet het onderzoek ook aandacht besteden aan het element 
"gediversifieerde" aanvoerroutes en doorvoer.

Amendement 982
Markus Pieper

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel IV – punt 3.6. – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) Het versterken van het vermogen van 
de Unie om het risico van rampen te 
beperken en natuurlijke en door de mens 

(h) Het versterken van het vermogen van 
de Unie om het risico van rampen te 
beperken en natuurlijke en door de mens 
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veroorzaakte rampen te beheersen, met 
name door de ontwikkeling van 
wereldwijde informatiesystemen voor 
snelle waarschuwing en risicobeheer bij 
meervoudige gevaren, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van technologieën voor 
aardobservatie;

veroorzaakte rampen te beheersen, met 
name door de ontwikkeling van 
proefinstallaties, wereldwijde 
informatiesystemen voor snelle 
waarschuwing en risicobeheer bij 
meervoudige gevaren, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van technologieën voor 
aardobservatie;

Or. de

Motivering

Ter bestrijding van natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen zijn niet alleen observatie-
en waarschuwingssystemen nodig, maar ook praktische hulp bij een noodtoestand – concrete 
proefinstallaties voor de praktische voorbereiding op rampen, bv. bij plotseling hoogwater, zijn 
daarom ook belangrijk om de samenleving te beschermen.

Amendement 983
Markus Pieper

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – deel IV – punt 3.6. – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) Ontwikkeling van demonstratie- en 
proefinstallaties voor rampensimulatie om 
het rampenrisico terug te dringen en de 
lokale rampenbeheersing te verbeteren, 
met name wat betreft de bescherming 
tegen overstromingen.

Or. de

Motivering

Ter bestrijding van natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen zijn niet alleen observatie-
en waarschuwingssystemen nodig, maar ook praktische hulp bij een noodtoestand – concrete 
proefinstallaties voor de praktische voorbereiding op rampen, bv. bij plotseling hoogwater, zijn 
daarom ook belangrijk om de samenleving te beschermen.

Amendement 984
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel 1 – punt 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Octrooiaanvragen in toekomstige en 
opkomende technologieën

– Octrooiaanvragen en aanvragen voor 
gebruiksmodellen in toekomstige en 
opkomende technologieën

Or. en

Motivering

Omwille van de volledigheid.

Amendement 985
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel 1 – punt 3 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Grens- en sectoroverschrijdende 
mobiliteit van onderzoekers, met inbegrip 
van promovendi

– Grens- en sectoroverschrijdende 
mobiliteit van onderzoekers, met inbegrip 
van promovendi en het aantal publicaties 
in vakbladen, onderzoeks-, ontwikkelings-
en innovatieprojecten die dankzij de 
mobiliteit tot stand zijn gekomen

Or. en

Motivering

Tastbare resultaten van de activiteit moeten beschikbaar worden gesteld; anders blijft het 
misschien alleen maar mobiliteit.

Amendement 986
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel 1 – punt 4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

–Onderzoeksinfrastructuren die open 
worden gesteld voor alle onderzoekers in 
Europa en daarbuiten met behulp van 
ondersteuning vanuit de EU

– In heel Europa ontwikkelde 
onderzoeksinfrastructuren die open worden 
gesteld voor alle onderzoekers in Europa 
en daarbuiten met behulp van 
ondersteuning vanuit de EU

Or. en
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Amendement 987
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel 2 – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Octrooiaanvragen in de verschillende 
ondersteunende en industriële 
technologieën

– Octrooiaanvragen en aanvragen voor 
gebruiksmodellen in de verschillende 
ondersteunende en industriële 
technologieën

Or. en

Motivering

Omwille van de volledigheid.

Amendement 988
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel 3 – alinea 1 – alinea 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Octrooiaanvragen op het gebied van de 
verschillende maatschappelijke 
uitdagingen

– Octrooiaanvragen en aanvragen voor 
gebruiksmodellen op het gebied van de 
verschillende maatschappelijke 
uitdagingen

Or. en

Motivering

Omwille van de volledigheid.


