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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot 
uitvoering van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-
2020)
(COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0811),

– gezien artikel 182, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0509/2011),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie 
landbouw, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie juridische zaken 
(A7-0000/2012),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis 
en technologieën vrij circuleren, en bij te 
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dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
van haar industrie. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling 
en demonstratie, internationale 
samenwerking bevorderen, resultaten 
verspreiden en optimaliseren en onderwijs 
en mobiliteit stimuleren.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een besluit
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Een ruimere deelname dient 
aangemoedigd te worden om het 
potentieel aan talent dat in Europa 
aanwezig is te benutten en de 
economische en sociale impact van 
onderzoek te optimaliseren, wat zou 
bijdragen tot het dichten van de 
onderzoeks- en innovatiekloof in Europa.

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De onderdelen van het specifieke 
programma moeten elkaar aanvullen en op 
coherente wijze worden uitgevoerd.

(4) De onderdelen van het specifieke 
programma moeten elkaar aanvullen en op 
coherente wijze worden uitgevoerd. De 
strategische coördinatie van onderzoek en 
innovatie doorheen de drie 
hoofdprioriteiten voor elk thematisch 
domein (bv. gezondheid) moet 
versnippering tegengaan en het gebruik 
van technologische en 
infrastructuurmiddelen verbeteren, onder 
meer door het delen van gegevens om 
sneller tot resultaten te komen. 
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Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De wetenschapsbasis van de Unie moet 
dringend worden versterkt en uitgebreid en 
de instroom van onderzoekers van 
wereldklasse en talent moet worden 
verzekerd, zodat de concurrentiekracht en 
welvaart van Europa en het welzijn van 
haar burgers duurzaam zijn verzekerd. Het 
onderdeel "Wetenschap op topniveau" 
moet ondersteuning bieden aan de 
activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad op het gebied van 
grensverleggend onderzoek, toekomstige 
en opkomende technologieën, Marie 
Curie-acties en Europese 
onderzoeksinfrastructuren. Deze 
activiteiten moeten zijn gericht op de 
langetermijnontwikkeling van 
bekwaamheden, waarbij de aandacht moet 
worden geconcentreerd op wetenschap, 
systemen en onderzoekers van de volgende 
generatie en het ondersteunen van 
opkomend talent uit de hele Unie en uit de 
geassocieerde landen. EU-activiteiten voor 
het bevorderen van wetenschap op 
topniveau moeten bijdragen aan het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en helpen om het 
wetenschapssysteem van de Unie op 
mondiaal niveau concurrerender en 
aantrekkelijker te maken.

(5) De wetenschapsbasis van de Unie moet 
dringend worden versterkt en uitgebreid en 
de instroom van onderzoekers van 
wereldklasse en talent moet worden 
verzekerd, zodat de concurrentiekracht en 
welvaart van Europa en het welzijn van 
haar burgers duurzaam zijn verzekerd. Het 
onderdeel "Wetenschap op topniveau" 
moet ondersteuning bieden aan de 
activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad op het gebied van 
grensverleggend onderzoek, toekomstige 
en opkomende technologieën, Marie 
Skłodowska-Curie-acties en Europese 
onderzoeksinfrastructuren. Deze 
activiteiten moeten zijn gericht op de 
langetermijnontwikkeling van 
bekwaamheden, waarbij de aandacht moet 
worden geconcentreerd op wetenschap, 
systemen en onderzoekers van de volgende 
generatie en het ondersteunen van 
opkomend talent uit de hele Unie en uit de 
geassocieerde landen. EU-activiteiten voor 
het bevorderen van wetenschap op 
topniveau moeten bijdragen aan het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en helpen om het 
wetenschapssysteem van de Unie op 
mondiaal niveau concurrerender en 
aantrekkelijker te maken.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement: telkens als er in de tekst "Marie Curie" staat, moet dit vervangen 
worden door "Marie Skłodowska-Curie".

Amendement 5
Voorstel voor een besluit
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 
private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en 
projecten de toegang tot risicokapitaal 
verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen verlenen.

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 
private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en
projecten de toegang tot risicokapitaal 
verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen verlenen. De activiteiten 
dienen het volledige scala aan onderzoek 
en innovatie te bestrijken, met de nadruk 
op innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van 
de marktacceptatie van innovaties.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ruimteonderzoek en innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II 'Industrieel 
leiderschap' worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

(9) Ruimteonderzoek en innovatie, met 
inbegrip van de sector van 
satellietobservatie, satellietnavigatie en 
satelliettelecommunicatie, evenals van 
infrastructuur (op de grond en in de 
ruimte), diensten en toepassingen, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II 'Industrieel 
leiderschap' worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
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zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) dient als geïntegreerd 
onderdeel van Horizon 2020 
onafhankelijke en klantgestuurde 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning te leveren voor het 
formuleren, ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van het EU-beleid. Voor het 
uitvoeren van zijn opdracht dient het JRC 
onderzoek van de hoogste kwaliteit te 
verrichten. Bij het uitvoeren van de eigen 
acties die uit zijn taakstelling voortvloeien, 
dient het JRC bijzondere nadruk te leggen 
op terreinen die voor de Unie van cruciaal 
belang zijn: intelligente, inclusieve en 
duurzame groei, veiligheid en burgerschap 
en "Europa als Wereldspeler".

(12) Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) dient als geïntegreerd 
onderdeel van Horizon 2020 
onafhankelijke en klantgestuurde 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning te leveren voor het 
formuleren, ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van het EU-beleid. Het JRC
moet ook bijdragen tot de nationale, 
regionale en lokale besluitvorming met de
laatste onderzoeks- en 
innovatieresultaten. Voor het uitvoeren 
van zijn opdracht dient het JRC onderzoek 
van de hoogste kwaliteit te verrichten. Bij 
het uitvoeren van de eigen acties die uit 
zijn taakstelling voortvloeien, dient het 
JRC bijzondere nadruk te leggen op 
terreinen die voor de Unie van cruciaal 
belang zijn: intelligente, inclusieve en 
duurzame groei, veiligheid en burgerschap 
en "Europa als Wereldspeler".

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een besluit
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Horizon 2020, dat vooral gericht 
is op topkwaliteit, zou via de weg naar 
topkwaliteit grotere synergie, 
complementariteit en interoperabiliteit tot 
stand moeten brengen met de 
structuurfondsen, die voornamelijk 
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gericht zijn op de opbouw van 
capaciteiten en slimme specialisatie, op 
voorwaarde dat in beide richtingen 
bruggen worden geslagen tussen de beide 
programma's.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een besluit
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Europese lokale en regionale 
autoriteiten hebben een belangrijke rol te 
vervullen bij de uitvoering van de 
Europese onderzoeksruimte en bij het 
zorgen voor een efficiënte coördinatie van 
de financiële instrumenten van de Unie, 
in het bijzonder door koppelingen tussen 
Horizon 2020 en de structuurfondsen aan 
te moedigen, binnen het kader van 
regionale innovatiestrategieën die 
gebaseerd zijn op slimme specialisatie. 
Regio's spelen ook een sleutelrol bij de 
verspreiding en uitvoering van de 
resultaten van Horizon 2020 en bij het 
aanbieden van bijkomende 
financieringsinstrumenten, met inbegrip 
van overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterken van vaardigheden, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling door 
middel van de Marie Skłodowska-Curie-
acties ('de Marie Curie-acties');

(c) versterken van vaardigheden, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling door 
middel van de Marie Skłodowska-Curie-
acties;

Or. en
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Amendement 11
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) topkwaliteit verspreiden en de 
deelname verbreden

Or. en

Motivering

Topkwaliteit dient volledig benut te worden door de synergieën tussen Horizon 2020 en de 
structuurfondsen te bevorderen

Amendement 12
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige
Europese samenlevingen bevorderen in een 
wereld van ongekende transformaties en 
toenemende mondiale interdependenties.

(f) inclusieve, innovatieve en reflectieve 
Europese samenlevingen bevorderen in een 
wereld van ongekende transformaties en 
toenemende mondiale interdependenties.

Or. en

Amendement 13
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 - letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de vrijheid en veiligheid van 
Europa en haar burgers beschermen.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het specifieke programma wordt 
beoordeeld op basis van de toetsing van de 

5. Het specifieke programma wordt 
beoordeeld op basis van de toetsing van de 
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behaalde resultaten en impact aan prestatie-
indactoren, waaronder eventuele 
publicaties in vooraanstaande tijdschriften, 
de circulatie van wetenschappers, de 
toegankelijkheid van 
onderzoeksinfrastructuur, investeringen via 
schuldfinanciering en risicokapitaal, mkb 
die innovaties introduceren welke nieuw 
zijn voor het bedrijf of de markt, 
referenties naar relevante 
onderzoeksactiviteiten in 
beleidsdocumenten alsmede specifieke 
effecten op het beleid.

behaalde resultaten en impact aan 
algemene en specifieke prestatie-
indicatoren, waaronder eventuele 
publicaties in vooraanstaande tijdschriften, 
de circulatie van wetenschappers, de 
toegankelijkheid van 
onderzoeksinfrastructuur, investeringen via 
schuldfinanciering en risicokapitaal, mkb 
die innovaties introduceren welke nieuw 
zijn voor het bedrijf of de markt, 
referenties naar relevante 
onderzoeksactiviteiten in 
beleidsdocumenten alsmede specifieke 
effecten op het beleid.

Or. en

Amendement 15
Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer details over de prestatie-indicatoren 
voor de specifieke doelstellingen zijn 
omschreven in de delen 1 tot en met 4 van 
bijlage II.

Meer details over de prestatie-indicatoren 
voor de specifieke doelstellingen zoals 
omschreven in de leden 1 tot en met 4 van 
dit artikel, zijn vermeld in bijlage II. De 
prestatie-indicatoren voor de beoordeling 
van de vorderingen die geboekt zijn ten 
aanzien van de algemene doelstellingen 
van Horizon 2020, zijn omschreven in 
bijlage I van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
verdeeld over de vier in artikel 2, lid 2, van 
dit besluit omschreven onderdelen. De 
verdeling gebeurt overeenkomstig artikel
6, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Horizon 2020]. De indicatieve 
verdeling van de beschikbare middelen 

2. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt 
verdeeld over de vier in artikel 2, lid 2, van 
dit besluit omschreven onderdelen. De 
verdeling gebeurt overeenkomstig de 
artikelen 6, lid 2, en 6, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020]. De indicatieve verdeling van de 
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over de specifieke doelstellingen zoals die 
in dit artikel is beschreven en het maximale 
totaalbedrag van de bijdrage aan de acties 
van het JRC zijn vermeld in bijlage II van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020].

beschikbare middelen over de specifieke 
doelstellingen zoals die in dit artikel is 
beschreven en het maximale totaalbedrag 
van de bijdrage aan de acties van het JRC 
zijn vermeld in bijlage II van Verordening 
(EU) nr. XX/2012 [Horizon 2020].

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
of afzonderlijke werkprogramma's vast 
voor de uitvoering van de delen I, II en III 
van het specifieke programma, zoals 
bedoeld onder respectievelijk a), b) en c) 
van artikel 2, lid 2, uitgezonderd de acties 
die vallen onder de specifieke doelstelling 
'Versterking van de wetenschapsbasis van 
Europa op het gebied van grensverleggend 
onderzoek'. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

2. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
of afzonderlijke werkprogramma's vast 
voor de uitvoering van de delen I, II en III 
van het specifieke programma, zoals 
bedoeld onder respectievelijk a), b) en c) 
van artikel 2, lid 2, uitgezonderd de acties 
die vallen onder de specifieke doelstelling 
'Versterking van de wetenschapsbasis van 
Europa op het gebied van grensverleggend 
onderzoek'. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Een doeltreffende 
coördinatie tussen de drie 
hoofdprioriteiten van Horizon 2020 is 
vereist.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Onderzoek en innovatie zullen 
strategisch gecoördineerd worden, 
waarbij een beroep wordt gedaan op 
thematische wetenschappelijke 
adviesraden. Dit zal bijdragen tot het 
opstellen van onderzoeks- en 
innovatieprogramma's op basis van het 
beste leiderschap, een impuls geven en de 
instrumenten verschaffen die nodig zijn 
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om interactie en synergieën op grotere 
schaal te bevorderen. De coördinatie zal 
versnippering tegengaan en ervoor zorgen 
dat de hele onderzoeksgemeenschap die 
bij een bepaald thematisch domein 
betrokken is, beter gebruikmaakt van de 
technologische en 
infrastructuurmiddelen. Strategische 
acties en wetenschappelijke coördinatie 
zullen van meet af aan deskundige input 
over het beleid garanderen, de innovatie 
en het concurrentievermogen bevorderen 
door inzicht in de complexiteit van de 
innovatiecyclus, en de deelname van meer 
onderzoekers over de grenzen heen 
aanmoedigen. 

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De werkprogramma's voor de uitvoering 
van de delen I, II en III, in de zin van 
respectievelijk onder a), b) en c) van artikel 
2, lid 2, beschrijven de doelstellingen, 
verwachte resultaten, wijze van uitvoering 
en het totale bedrag dat voor de uitvoering 
is voorzien, met inbegrip van de omvang 
van eventuele klimaatgerelateerde
uitgaven. Tevens bevatten zij een 
beschrijving van de acties die worden 
gefinancierd, een indicatie van het bedrag 
dat aan elke actie wordt toegewezen, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering, 
alsook een meerjarenaanpak en 
strategische oriëntatie voor de volgende 
uitvoeringsjaren. In geval van subsidies 
behelzen zij de prioriteiten, de wezenlijke
evaluatiecriteria en het maximale 
medefinancieringspercentage. Zij bieden 
ruimte voor bottom-upbenaderingen
waarbij doelstellingen op innovatieve wijze 
worden verwezenlijkt.

6. De werkprogramma's voor de uitvoering 
van de delen I, II en III, in de zin van 
respectievelijk onder a), b) en c) van artikel 
2, lid 2, beschrijven de doelstellingen, 
verwachte resultaten, wijze van uitvoering 
en het totale bedrag dat voor de uitvoering 
is voorzien, met inbegrip van de omvang 
van eventuele klimaatgerelateerde 
uitgaven. Tevens bevatten zij een 
beschrijving van de acties die worden 
gefinancierd, een indicatie van het bedrag 
dat aan elke actie wordt toegewezen, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering, 
alsook een meerjarenaanpak en 
strategische oriëntatie voor de volgende 
uitvoeringsjaren. In geval van subsidies 
behelzen zij de prioriteiten, de 
evaluatiecriteria en het maximale 
medefinancieringspercentage. Zij bieden 
ruimte voor bottom-up-benaderingen, voor 
de drie prioriteiten, waarbij doelstellingen 
op innovatieve wijze worden 
verwezenlijkt.

Or. en
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Amendement 20
Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkprogramma's zullen ook een 
evenwichtig aantal kleine (gerichte), 
middelgrote en grote (integrerende) 
projecten omvatten. Kleinschalige 
projecten zijn niet alleen een 
doeltreffende manier om de deelname van 
mkb te bevorderen.

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een goed beheer van het project zal 
beloond worden in de analyse van de 
personeelsprestaties van de Commissie en 
de agentschappen.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering. 
Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt en nieuwe concurrerende 

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische, sociale, culturele en 
institutionele innovaties en voor aspecten 
zoals continue verbetering. De innovatie in 
diensten zal ook aangemoedigd worden 
door te investeren in multidisciplinaire 
vaardigheden, de creatie van capaciteiten, 
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ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd.

kennis en waarde op basis van diensten en 
immateriële inhoud. Alleen met een 
holistische benadering van innovatie 
kunnen tegelijkertijd maatschappelijke 
uitdagingen worden aangepakt en nieuwe 
concurrerende ondernemingen en 
industrieën worden gecreëerd.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Vooral met betrekking tot het onderdeel
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie, innovatie in diensten en 
ondersteuning van op de vraagzijde 
gerichte maatregelen zoals prenormalisatie 
en precommerciële inkoop, inkoop van 
innovatieve oplossingen, normalisatie en 
andere gebruikersgerichte maatregelen 
voor het versnellen van de marktpenetratie 
van innovatieve producten en diensten. 
Daarnaast is er voor alle uitdagingen en 
technologieën voldoende ruimte voor 
bottom-up benaderingen en voor open, 
lichte en snelle regelingen, zodat de beste 
onderzoekers, ondernemers en 
ondernemingen van Europa de kans krijgen 
om de baanbrekende oplossingen van hun 
keuze te ontwikkelen.

Binnen de maatschappelijke uitdagingen 
moet een uitdagingsgerichte aanpak 
gevolgd worden waarin fundamentele 
wetenschap, toegepast onderzoek, 
kennisoverdracht en innovatie 
gelijkwaardige en onderling verbonden 
componenten zijn. Om voor een goed 
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evenwicht te zorgen tussen O&O&I 
waarover consensus bestaat en meer 
baanbrekende O&O&I, moet ten minste 
15% van de begroting voor de 
maatschappelijke uitdagingen een bottom-
up-logica volgen met open oproepen (geen 
vooraf bepaalde thema's voor oproepen). 
Bovendien moet binnen de 
maatschappelijke uitdagingen en de 
ontsluitende en industriële technologieën 
het juiste evenwicht gevonden worden 
tussen kleinere en grotere projecten, 
rekening houdend met de specifieke 
sectorstructuur, het type activiteit, de 
technologische en onderzoeksomgeving.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Om de 
beheersstructuur te verbeteren, moet 
aangetoond worden tot op welke hoogte 
belanghebbenden en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld 
betrokken zijn bij bottom-up-processen, 
werkprogramma's en besluitvorming. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
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meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën. Horizon 
2020 zal gericht zijn op activiteiten 
waarbij interventie op het niveau van de 
Unie een toegevoegde waarde inhoudt ten 
opzichte van interventie op nationaal of 
regionaal niveau, door schaalvoordelen 
en kritische massa tot stand te brengen, 
wat versnippering tegengaat en de 
verspreiding van de resultaten doorheen 
de hele Unie waarborgt. Deze activiteiten 
zijn vooral transnationale, 
precompetitieve, op samenwerking 
gebaseerde projecten. Ze zullen het 
grootste deel van de totale gecombineerde 
begroting voor de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
specifieke doelstelling in verband met 
"Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" voor hun 
rekening nemen.

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

Door de multi- en transdisciplinaire aard 
van de maatschappelijke uitdagingen is 
het nodig specifieke strategische 
adviesraden op te zetten. De raden zullen 
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samengesteld zijn uit relevante 
belanghebbenden met een zeer goede 
reputatie en de juiste deskundigheid uit de 
academische en industriële wereld, 
eindgebruikers en het maatschappelijk 
middenveld, waardoor diverse sectoren en 
onderzoeksdomeinen aan bod komen. De 
raden zullen aan de Commissie input en 
advies geven over de algemene strategie 
voor de betrokken maatschappelijke 
uitdaging, de opstelling van de 
werkprogramma's ervan, en de domeinen 
en criteria voor de oproepen tot het 
indienen van voorstellen. Hierbij maken 
ze gebruik van input die verstrekt wordt 
door relevante structuren zoals Europese 
technologieplatforms, Europese 
wetenschappelijke organisaties, 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het stellen van prioriteiten kan ook 
rekening worden gehouden met de agenda 
voor strategisch onderzoek van Europese 
technologieplatforms of input van 
Europese innovatiepartnerschappen. Waar 
dat dienstig is, zullen ook publiek-publieke 
en publiek-private partnerschappen die uit 
hoofde van Horizon 2020 worden 
ondersteund aan het prioriteringsproces en 
de uitvoering bijdragen, overeenkomstig de 
regels die hiervoor in Horizon 2020 zijn 
neergelegd. Een andere hoeksteen van het 
prioriteringsproces zijn regelmatige 
interacties met eindgebruikers, burgers en 
maatschappelijke organisaties, via 
consensusconferenties, participatieve 
beoordelingen van technologie, 
rechtstreekse betrokkenheid bij 
onderzoeks- en innovatieprocessen en 

Bij het stellen van prioriteiten kan ook 
rekening worden gehouden met de agenda 
voor strategisch onderzoek van Europese 
technologieplatforms of input van 
Europese innovatiepartnerschappen en 
FEST-vlaggenschippen. Waar dat dienstig 
is, zullen ook publiek-publieke en publiek-
private partnerschappen die uit hoofde van 
Horizon 2020 worden ondersteund aan het 
prioriteringsproces en de uitvoering 
bijdragen, overeenkomstig de regels die 
hiervoor in Horizon 2020 zijn neergelegd. 
Een andere hoeksteen van het 
prioriteringsproces zijn regelmatige 
interacties met eindgebruikers, burgers en 
maatschappelijke organisaties, via 
consensusconferenties, participatieve 
beoordelingen van technologie, 
rechtstreekse betrokkenheid bij 
onderzoeks- en innovatieprocessen en 
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andere geëigende methoden. andere geëigende methoden.

Or. en

Motivering

FEST staat voor Future and Emerging Sciences and Technologies (toekomstige en opkomende 
wetenschappen en technologieën) - zie horizontaal amendement in bijlage 1 – afdeling 1 – punt 2 
– inleidende formule

Amendement 27
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling 'Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën'
en voor deel III 'maatschappelijke 
uitdagingen'. Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen, naar het 
mkb gaat.

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling 'Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën'
en voor deel III 'maatschappelijke 
uitdagingen'. Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat ten 
minste 15 procent van de totale 
gecombineerde begroting voor deze 
onderdelen, naar het mkb gaat.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding, 
communicatie en dialoog, met een sterke 
nadruk op het communiceren van 
resultaten aan eindgebruikers, burgers, 
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communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

maatschappelijke organisaties, de industrie 
en beleidsmakers. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van netwerken voor 
informatieoverdracht. Bij de 
communicatieactiviteiten die in het kader 
van Horizon 2020 worden uitgevoerd, zal 
ook worden geprobeerd om het publiek 
door middel van publicaties, evenementen, 
kennisarchieven, databanken, websites of 
sociale media meer bewust te maken van 
het belang van onderzoek en innovatie. De 
vrije open toegang tot publicaties,
wetenschappelijke gegevens die het 
resultaat zijn van of verzameld worden in 
door Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek, zal gestimuleerd worden.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Veel specifieke doelstellingen die in 
Horizon 2020 worden beschreven, kunnen 
zonder samenwerking met partners in 
derde landen niet effectief ter hand worden 
genomen. Dat geldt met name voor 
doelstellingen die betrekking hebben op het 
buitenlands beleid en de internationale 
verbintenissen van de Unie. Dit is het 
geval voor alle maatschappelijke 
uitdagingen die in het kader van Horizon 
2020 worden aangegaan die een mondiaal 
karakter hebben. Internationale 
samenwerking is ook essentieel voor 
grensverleggend en basisonderzoek, om 
gebruik te kunnen maken van de voordelen 
van nieuwe wetenschappelijke en 
technologische mogelijkheden. Het 
bevorderen van de internationale mobiliteit 
van onderzoeks- en innovatiepersoneel is 
daarom van cruciaal belang voor het 
versterken van deze mondiale 
samenwerking. Ook voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie zijn internationale activiteiten 
belangrijk, omdat daarmee de penetratie 

Veel specifieke doelstellingen die in 
Horizon 2020 worden beschreven, kunnen 
zonder samenwerking met belangrijke 
strategische partners in derde landen niet 
effectief ter hand worden genomen. Dat 
geldt met name voor doelstellingen die 
betrekking hebben op het buitenlands 
beleid en de internationale verbintenissen 
van de Unie. Internationale samenwerking 
is ook essentieel voor grensverleggend en 
basisonderzoek, om gebruik te kunnen 
maken van de voordelen van nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
mogelijkheden. Het bevorderen van de 
internationale mobiliteit van onderzoeks-
en innovatiepersoneel is daarom van 
cruciaal belang voor het versterken van 
deze mondiale samenwerking. Ook voor 
het concurrentievermogen van de Europese 
industrie zijn internationale activiteiten 
belangrijk, omdat daarmee de penetratie 
van en handel in nieuwe technologieën 
wordt bevorderd, bijvoorbeeld door de 
ontwikkeling van mondiale normen en 
richtsnoeren voor interoperabiliteit, en door 
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van en handel in nieuwe technologieën 
wordt bevorderd, bijvoorbeeld door de 
ontwikkeling van mondiale normen en 
richtsnoeren voor interoperabiliteit, en door 
het bevorderen van de acceptatie en 
aanwending van Europese oplossingen
buiten Europa.

het bevorderen van de acceptatie en 
aanwending van Europese oplossingen 
buiten Europa.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Voortzetting van het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP2), 
betreffende klinische proeven voor 
medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose;

(a) Voortzetting en geografische 
uitbreiding naar andere 
ontwikkelingsregio's van het Partnerschap 
voor klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP2) van Fase 
I-IV betreffende klinische proeven voor 
medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose en verwaarloosde ziekten;

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea  6 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) De uitvoeringsovereenkomst voor 
de samenwerkingsactiviteiten tussen de 
Europese Unie en de Verenigde Staten 
van Amerika op het gebied van 
Binnenlandse Veiligheid/Civiele 
Veiligheid/Onderzoek, getekend 18 
november 2010;

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter f ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) Steun de onder de eerste pijler 
voorgestelde activiteiten "Toegang tot 
grondstoffen op de wereldmarkten onder 
niet-verstoorde 
mededingingsvoorwaarden" uit de 
Mededeling van de Commissie "Het 
grondstoffeninitiatief — voorzien in onze 
kritieke behoeften aan groei en 
werkgelegenheid in Europa" voor het 
verwerven van toegang tot grondstoffen 
voor de Europese industrie op mondiaal 
niveau en draag bij aan het verzekeren 
van toegang tot grondstoffen van de 
internationale markten onder dezelfde 
voorwaarden als industriële 
concurrenten;

Or. en

Motivering

Het concurrentievermogen en de innovatie van de Europese industrie (en de banen die erdoor 
worden geschapen) de afhankelijkheid van grondstoffen buiten de EU werd al erkend door de 
EC (COM(2008)*699, COM(2011)0028, COM(2012)0082, Conclusies van de Raad voor 
mededingingszaken 10 maart 2011). Gezien het belang van deze kwestie op de EU-agenda moet 
internationale samenwerking met de belangrijkste regio's voor samenwerking worden 
overwogen.

Amendement 33
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) Samenwerking met 
ontwikkelingslanden, namelijk met Afrika 
bezuiden de Sahara, op het gebied van 
decentrale productie van energie ten bate 
van armoedebestrijding;

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter f quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) Voortzetting van de 
onderzoekssamenwerking met Brazilië op 
het gebied van biobrandstoffen, met focus 
op tweede generatie biobrandstoffen.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 is opgezet rond de 
doelstellingen die voor de drie 
belangrijkste onderdelen ervan zijn 
geformuleerd: het bevorderen van 
wetenschap op topniveau, het creëren van 
industrieel leiderschap en het aanpakken 
van maatschappelijke uitdagingen. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
goede coördinatie tussen deze onderdelen 
en aan de optimale benutting van de 
synergieën die tussen de specifieke 
doelstellingen worden gecreëerd, zodat zij 
een maximale impact hebben op de 
beleidsdoelstellingen die op de hogere 
bestuursniveaus van de EU worden 
geformuleerd. Bij het aangaan van deze 
doelstellingen ligt een sterke nadruk op het 
vinden van efficiënte oplossingen. Daarbij 
wordt een veel ruimere aanpak gehanteerd 
dan de gebruikelijke aanpak waarbij alleen 
wordt uitgegaan van de traditionele 
wetenschappelijke en technologische 
vakgebieden en de traditionele 
economische sectoren.

Horizon 2020 is opgezet rond de 
doelstellingen die voor de drie 
belangrijkste onderdelen ervan zijn 
geformuleerd: het bevorderen van 
wetenschap op topniveau, het creëren van 
industrieel leiderschap en het aanpakken 
van maatschappelijke uitdagingen. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
goede coördinatie tussen deze onderdelen 
en aan de optimale benutting van de 
synergieën die tussen de specifieke 
doelstellingen worden gecreëerd, zodat zij 
een maximale impact hebben op de 
beleidsdoelstellingen die op de hogere 
bestuursniveaus van de EU worden 
geformuleerd. Bij het aangaan van deze 
doelstellingen ligt een sterke nadruk op het 
vinden van efficiënte oplossingen. Daarbij 
wordt een veel ruimere aanpak gehanteerd 
dan de gebruikelijke aanpak waarbij alleen 
wordt uitgegaan van de traditionele 
wetenschappelijke en technologische 
vakgebieden en de traditionele 
economische sectoren. Zo is er 
bijvoorbeeld steun voor innovatieve 
mondiale partnerschappen buiten de 
bestaande consortia en wordt er gezorgd 
voor flexibele innovatieve instrumenten 
voor financiering en investering, die zijn 
aangepast aan de snel veranderende 
portefeuilles.

Or. en
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Amendement 36
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
cyberveiligheid, intelligente netwerken, 
intelligente vervoersystemen, integratie 
van klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed 
aan de onderlinge afstemming van 
activiteiten die uit hoofde van Horizon 
2020 worden gefinancierd en activiteiten 
die uit hoofde van andere EU-
financieringsprogramma's worden 
ondersteund, zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en Erasmus For All: het EU-
programma voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport of het programma 
gezondheid voor groei. Hieronder valt ook 
een adequate koppeling met de 
Cohesiefondsen wanneer steun voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
onderzoek en innovatie op regionaal 
niveau kan fungeren als een "trap naar 
topkwaliteit", de oprichting van regionale 
kenniscentra de innovatiekloof binnen 
Europa kan helpen dichten, of steun voor 
grootschalige demonstratie- en 
proefprojecten de doelstelling van het 
creëren van industrieel leiderschap in 
Europa kan helpen realiseren.

Er wordt ook bijzondere aandacht besteed 
aan de onderlinge afstemming van 
activiteiten die uit hoofde van Horizon 
2020 worden gefinancierd en activiteiten 
die uit hoofde van andere EU-
financieringsprogramma's worden 
ondersteund, zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en Erasmus For All: Het EU-
programma voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport of het programma 
gezondheid voor groei, Life-programma,
Nieuwkomersreserve (NER300).

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder de genoemde coördinatie valt ook 
de adequate koppeling met de 
Cohesiefondsen, als steun voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
onderzoek en innovatie op regionaal 
niveau kan fungeren als een "trap naar 
topkwaliteit". De oprichting van regionale 
kenniscentra kan helpen de 
innovatiekloof binnen Europa te dichten. 
Structuurfondsen moeten in hun 
volledigheid worden ingezet om de 
capaciteitsopbouw in de regio's te 
steunen. Dit gebeurt in de vorm van 
toegewijde activiteiten die leiden tot het 
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oprichten van kenniscentra, het 
moderniseren van universiteiten, de 
verwerving van wetenschappelijke 
uitrusting, de overdracht van lokale 
technologie, steun aan start-ups en spin-
offs en lokale interactie tussen industrie 
en de academische wereld. Uit het fonds 
moeten clusters worden gevormd op de 
prioritaire gebieden van Horizon 2020 en 
kleine toelagen worden verstrekt voor de 
voorbereiding van voorstellen die bij 
Horizon 2020 worden ingediend. Dit zal 
de ontwikkeling van een "trap naar 
topkwaliteit" en de volledige deelname 
van deze regio's aan Horizon 2020 op 
basis van hun kwaliteit en 
voortreffelijkheid mogelijk maken.
Voorbij Horizon 2020 zouden de 
structuurfondsen aangewend kunnen 
worden om de follow-up van 
onderzoeksprojecten in het kader van 
Horizon 2020 te (mede-)financieren en de 
onderzoeksresultaten dusdanig te 
valoriseren dat vlotte toegang tot kennis 
wordt aangemoedigd of dat de 
verspreiding van de daaruit 
voortvloeiende kennis wordt 
vergemakkelijkt in termen van haar direct 
economisch of maatschappelijk nut.
De totstandbrenging van grotere synergie, 
complementariteit en interoperabiliteit 
tussen de instrumenten van Horizon 2020, 
dat vooral gericht is op excellentie en de 
weg naar excellentie, en de 
structuurfondsen, die voornamelijk 
gericht zijn op de opbouw van 
capaciteiten en slimme specialisatie, op 
voorwaarde dat in beide richtingen 
bruggen worden geslagen tussen de beide 
programma's.
De projecten van Horizon 2020 moeten 
extra financiering aantrekken uit het 
Structuurfonds, de EIB en de private 
sector, hetgeen een meerfondsenaanpak 
vereist.
Voor de ontwikkeling van Europees 
samenwerkingsonderzoek moet een 
gemeenschappelijk Europees fonds 
worden gecreëerd, te financieren uit de 
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structuurfondsen.

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestaande publiek-publieke en publiek-
private partnerschappen kunnen uit hoofde 
van Horizon 2020 verder worden 
ondersteund, op voorwaarde dat zij de 
doelstellingen van Horizon 2020 
onderschrijven, voldoen aan de daarin 
omschreven criteria en aanzienlijke 
vooruitgang hebben gemaakt met de 
doelstellingen van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (KP7).

Bestaande publiek-publieke en publiek-
private partnerschappen kunnen uit hoofde 
van Horizon 2020 verder worden 
ondersteund, op voorwaarde dat zij de 
doelstellingen van Horizon 2020 
onderschrijven, voldoen aan de daarin 
omschreven criteria en aanzienlijke 
vooruitgang hebben gemaakt met de 
doelstellingen van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (KP7) overeenkomstig de 
criteria van artikel [19, lid 2 en 3] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020]. Ook nieuwe innovatieve 
partnerschappen, onder meer op het 
gebied van productontwikkeling, kunnen 
worden ondersteund, op voorwaarde dat 
deze gericht zijn op Horizon 2020-
doelstellingen en aan de criteria voldoen.

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking met het netwerk van het 
EUREKA-initiatief, een logische partner 
voor het ontwerpen en uitvoeren van de 
innovatiecomponenten van het 
cohesiebeleid en dan met name slimme-
specialisatiestrategieën voor regionale 
innovatie, draagt bij aan de realisering 
van de doelstellingen van Horizon 2020 
en brengt de Innovatie-Unie daarmee op 
een nog hoger plan.
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Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Initiatieven op grond van artikel 185 
VWEU die in het kader van het zesde en/of 
zevende kaderprogramma zijn ondersteund 
en op bovenstaande voorwaarden in 
aanmerking komen voor verdere steun, zijn 
onder meer: het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP), het 
programma Ambient Assisted Living 
(AAL), het onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS), Eurostars en het Europees 
programma voor metrologisch onderzoek.
Ook de steun voor de Europese alliantie 
voor energieonderzoek (EERA), die onder 
het Europees strategisch plan voor 
energietechnologie (SET-plan) is 
opgericht, kan eventueel worden 
voortgezet.

Initiatieven op grond van artikel 185 
VWEU die in het kader van het zesde en/of 
zevende kaderprogramma zijn ondersteund 
en op bovenstaande voorwaarden in 
aanmerking komen voor verdere steun, zijn 
onder meer: het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP), het 
programma Ambient Assisted Living 
(AAL), het onderzoeks- en 
ontwikkelingsprogramma voor de Oostzee 
(BONUS), Eurostars en het Europees 
programma voor metrologisch onderzoek.
Met behulp van de Europese en nationale 
technologieplatforms kan de 
betrokkenheid van de private sector 
worden versterkt. Ook de steun voor de 
Europese alliantie voor energieonderzoek 
(EERA), die onder het Europees 
strategisch plan voor energietechnologie 
(SET-plan) is opgericht, kan eventueel 
worden voortgezet.

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën en 
inzake veiligheidstechnologieën voor 

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën en 
inzake veiligheidstechnologieën voor 



PE489.688v01-00 30/122 PR\903346NL.doc

NL

bewaking van de zeegrenzen. bewaking van de zeegrenzen of de 
bescherming van kritieke infrastructuur.

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoeksverbanden tussen 
uitmuntende onderzoekers uit 
uiteenlopende lidstaten en geassocieerde 
landen worden tevens ondersteund met de 
"Synergy Grant" van de Europese 
Onderzoeksraad (ERC) die in het kader 
van het vorige kaderprogramma de grote 
waardering van onderzoekers wegdroeg. 

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten zullen door onderzoekers worden 
aangestuurd. Dit betekent dat de ERC, 
binnen het bestek van de oproep tot het 
indienen van voorstellen, projecten zal 
ondersteunen die door onderzoekers 
worden geselecteerd en uitgevoerd.
Voorstellen worden uitsluitend door 
vakgenoten geëvalueerd aan de hand van 
het criterium excellentie, rekening houdend 
met de excellentie van nieuwe teams, 
onderzoekers van een nieuwe generatie, 
alsook gevestigde teams; daarbij wordt 
bijzondere aandacht besteed aan 
voorstellen die een belangrijke 
pioniersfunctie vervullen en derhalve 
aanzienlijke wetenschappelijke risico's 
inhouden.

Projecten zullen door onderzoekers worden 
aangestuurd. Dit betekent dat de ERC, 
binnen het bestek van de oproep tot het 
indienen van voorstellen, projecten zal 
ondersteunen die door onderzoekers 
worden geselecteerd en uitgevoerd.
Voorstellen worden uitsluitend door 
vakgenoten geëvalueerd aan de hand van 
het criterium excellentie, rekening houdend 
met de excellentie van nieuwe teams, 
onderzoekers van een nieuwe generatie en
gevestigde teams, alsook met de 
genderdimensie; daarbij wordt bijzondere 
aandacht besteed aan voorstellen die een 
belangrijke pioniersfunctie vervullen en 
derhalve aanzienlijke wetenschappelijke 
risico's inhouden.

Or. en
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Amendement 45
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Technologieën van de toekomst en 
opkomende technologieën

2. Technologieën van de toekomst en 
opkomende wetenschappen en 
technologieën 

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement: telkens als er 'Toekomstige en opkomende technologieën" staat, of 
"FET" dient dit te worden vervangen door "Toekomstige en opkomende wetenschappen en 
technologieën" of "FEST". 

Amendement 46
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het succesvol verkennen van nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
toekomstige technologieën, is het 
noodzakelijk dat er een groot aantal 
hoogrisico-onderzoeksprojecten wordt 
ondersteund die nog in een embryonaal 
stadium verkeren, die in wetenschappelijk 
en technologisch opzicht visionair zijn en 
waarin door meerdere partijen wordt 
samengewerkt. Doordat dergelijke 
projecten niet aan bepaalde onderwerpen of 
inhoudelijke voorschriften zijn gebonden, 
geven zij over thematische en disciplinaire 
grenzen heen ruimte voor het ontstaan of 
aandragen van nieuwe ideeën in alle stadia 
van uitvoering en uit alle denkbare 
contexten. Om de ontwikkeling van 
dergelijke fragiele ideeën te kunnen 
bevorderen is een flexibele, 
risicovriendelijke en zeer interdisciplinaire 
onderzoeksbenadering vereist die verder 
reikt dan technologische 
onderzoeksgebieden in engere zin. Om de 
wetenschappelijke en industriële elite van 
de toekomst te vormen, is het daarnaast 
belangrijk om nieuwe actoren met groot 

Voor het succesvol verkennen van nieuwe 
fundamenten voor radicaal nieuwe 
wetenschappelijke kennis en toekomstige 
technologieën, is het noodzakelijk dat er 
een groot aantal hoogrisico-
onderzoeksprojecten wordt ondersteund die 
nog in een embryonaal stadium verkeren, 
die in wetenschappelijk en technologisch 
opzicht visionair zijn en waarin door 
meerdere partijen wordt samengewerkt.
Doordat dergelijke projecten niet aan 
bepaalde onderwerpen of inhoudelijke 
voorschriften zijn gebonden, geven zij over 
thematische en disciplinaire grenzen heen 
ruimte voor het ontstaan of aandragen van 
nieuwe, baanbrekende ideeën in alle stadia 
van uitvoering en uit alle denkbare 
contexten. Om de ontwikkeling van 
dergelijke fragiele ideeën te kunnen 
bevorderen is een flexibele, 
risicovriendelijke en zeer interdisciplinaire 
onderzoeksbenadering vereist die verder 
reikt dan technologische 
onderzoeksgebieden in engere zin. Om de 
wetenschappelijke en industriële elite van 
de toekomst te vormen, is het daarnaast 
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potentieel op het gebied van onderzoek en 
innovatie, zoals jonge onderzoekers en 
kleine en middelgrote hightech-
ondernemingen, aan te trekken en hun 
deelname aan dergelijke projecten te 
stimuleren.

belangrijk om nieuwe actoren met groot 
potentieel op het gebied van onderzoek en 
innovatie, zoals jonge onderzoekers en 
kleine en middelgrote hightech-
ondernemingen, aan te trekken en hun 
deelname aan dergelijke projecten te 
stimuleren.

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vlaggenschipinitiatieven worden door 
de wetenschap aangestuurd, zijn 
grootschalig en multidisciplinair van aard 
en opgebouwd rond één overkoepelend 
visionair doel. Ze zijn erop gericht grote 
interdisciplinaire wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen aan te pakken 
die samenwerking over de grenzen van 
disciplines, onderzoeksgemeenschappen en 
-programma's heen vereisen. De in het 
kader van deze initiatieven geboekte 
wetenschappelijke vooruitgang moet een 
sterke en brede basis voor toekomstige 
innovatie en economische toepassingen 
opleveren en van maatschappelijk nut zijn.
Op grond van hun overkoepelende karakter 
en hun orde van grootte kunnen deze 
initiatieven alleen met vereende krachten 
en duurzame inspanningen (een looptijd 
van rond tien jaar) worden verwezenlijkt.

De vlaggenschipinitiatieven worden door 
de wetenschap aangestuurd, zijn 
grootschalig en multidisciplinair van aard 
en opgebouwd rond één overkoepelend 
visionair doel. Ze zijn erop gericht grote 
interdisciplinaire wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen aan te pakken 
die samenwerking over de grenzen van 
disciplines, onderzoeksgemeenschappen en 
-programma's heen vereisen. De in het 
kader van deze initiatieven geboekte 
wetenschappelijke vooruitgang moet een 
sterke en brede basis voor toekomstige 
innovatie en economische toepassingen 
opleveren en van maatschappelijk nut zijn.
Er dienen daartoe activiteiten ontplooid te 
worden met een grote maatschappelijke 
impact. Op grond van hun overkoepelende 
karakter en hun orde van grootte kunnen 
deze initiatieven alleen met vereende 
krachten en duurzame inspanningen (een 
looptijd van rond tien jaar) worden 
verwezenlijkt.

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via een adviesraad voor technologieën van Via een adviesraad voor technologieën en 
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de toekomst en opkomende technologieën 
kunnen de belanghebbenden de nodige 
input leveren bij de vaststelling van de 
algemene wetenschappelijke strategie en 
bij de uitstippeling van het 
werkprogramma.

wetenschappen van de toekomst en 
opkomende technologieën en 
wetenschappen, bestaande uit de best 
aangeschreven onderzoekers en 
ingenieurs op de desbetreffende vlakken 
van expertise die bij elkaar een breed 
scala aan onderzoeksgebieden bestrijken 
en voor eigen naam optreden, leveren de 
nodige input en verstrekken het nodige 
advies bij de vaststelling van de algemene 
wetenschappelijke strategie voor de FEST-
activiteiten, van het werkprogramma, van 
criteria voor oproepen tot het indienen 
van voorstellen, alsook van de vaststelling
van FEST Proactive en FEST-
vlaggenschepen.

De FEST-adviesraad wordt in het 
bijzonder geraadpleegd inzake:
- de algehele wetenschappelijke strategie 
voor de FEST-activiteiten in het licht van 
wetenschappelijke en toepassingsgerichte 
kansen en behoeften op Europees niveau;
- de uitstippeling van het werkprogramma 
en de vaststelling van de noodzakelijke 
wijzigingen daaraan, waaronder oproepen 
tot het indienen van voorstellen en 
criteria;
- de vaststelling van specifieke 
onderwerpen voor de top-down FEST-
activiteiten (Proactive en 
vlaggenschepen), met name de activiteiten 
die voortvloeien uit de bottom-up FEST-
activiteiten (Open), alsook subsidies van 
de Europese Onderzoeksraad voor de 
relevante aandachtsgebieden.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

FEST-projecten worden uitsluitend 
geëvalueerd aan de hand van strikte 
criteria van wetenschappelijke en 
technologische excellentie.
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Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 2.4 – alinea 2 bis (nieuw

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het leeuwendeel van de voor de FEST-
activiteiten beschikbare middelen wordt 
uitgetrokken voor onderzoeksverbanden 
voor baanbrekend bottom-up onderzoek 
in alle vakgebieden.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De actie wordt ten uitvoer gelegd in de 
vorm van steunverlening aan 
onderzoeksopleidingsprogramma's die zijn 
geselecteerd na een EU-breed vergelijkend 
onderzoek en worden uitgevoerd door 
partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren uit 
verschillende landen in Europa en 
daarbuiten. Ook afzonderlijke instellingen 
die in staat zijn eenzelfde verrijkende 
omgeving te bieden kunnen worden 
ondersteund. Om aan de verschillende 
behoeften tegemoet te kunnen komen is 
flexibiliteit bij de realisering van de 
doelstellingen vereist. Succesvolle 
partnerschappen zullen in de regel gericht 
zijn op netwerken van 
onderzoeksopleidingen of voor industrieel 
promotieonderzoek, terwijl afzonderlijke 
instellingen normaal gesproken innovatieve 
postdoctoraalprogramma's zullen bieden.
In dit kader wordt steun verleend aan de 
beste beginnende onderzoekers uit alle 
landen om hen in staat te stellen deze 
excellente opleidingsprogramma's te 

De actie wordt ten uitvoer gelegd in de 
vorm van steunverlening aan 
onderzoeksopleidingsprogramma's die zijn 
geselecteerd na een EU-breed vergelijkend 
onderzoek en worden uitgevoerd door 
partnerschappen van universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen en andere 
sociaaleconomische actoren uit 
verschillende landen in Europa en 
daarbuiten. Ook afzonderlijke instellingen 
die in staat zijn eenzelfde verrijkende 
omgeving te bieden kunnen worden 
ondersteund. Om aan de verschillende 
behoeften tegemoet te kunnen komen is bij
de realisering van de doelstellingen 
volledige flexibiliteit vereist ten aanzien 
van de duur, de gastinstelling, het aantal 
trainees binnen het overeengekomen 
algehele gastnetwerk, alsook de financiële 
omvang van een project. Succesvolle 
partnerschappen zullen in de regel gericht 
zijn op netwerken van 
onderzoeksopleidingen of voor industrieel, 
gezamenlijk en divers promotieonderzoek, 
terwijl afzonderlijke instellingen normaal 
gesproken innovatieve 
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volgen. postdoctoraalprogramma's zullen bieden.
In dit kader wordt steun verleend aan de 
beste beginnende onderzoekers uit alle 
landen om hen in staat te stellen deze 
excellente opleidingsprogramma's te 
volgen.

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit.
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring.
Deze onderzoekers ontvangen financiële 
ondersteuning op voorwaarde dat zij van 
het ene naar het andere land verhuizen om 
hun verzameling vaardigheden in door 
henzelf gekozen universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kleine 
en middelgrote ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 

Er zal financiële steun worden verleend 
aan de beste of meest veelbelovende 
ervaren onderzoekers, ongeacht hun 
nationaliteit, die aan hun vaardigheden 
willen werken door middel van 
transnationale of internationale mobiliteit.
Zij kunnen in alle fasen van hun loopbaan 
worden ondersteund, met inbegrip van de 
fase vlak na het afronden van een promotie 
of het opdoen van vergelijkbare ervaring 
en als ze dat willen weer naar Europa 
terugkeren. Deze onderzoekers ontvangen 
financiële ondersteuning op voorwaarde 
dat zij van het ene naar het andere land 
verhuizen om hun verzameling 
vaardigheden in door henzelf gekozen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
bedrijven, kleine en middelgrote 
ondernemingen of andere 
sociaaleconomische actoren, te verbreden 
en/of te verdiepen, door te werken aan 
onderzoeks- en innovatieprojecten die 
aansluiten bij hun persoonlijke behoeften 
en interesses. Overstappen van de publieke 
naar de particuliere sector, of andersom, 
wordt gestimuleerd door middel van de 
ondersteuning van detacheringen. Ook 
worden deeltijdaanstellingen ondersteund 
waardoor onderzoekers tegelijk in de 
publieke en de particuliere sector 
werkzaam kunnen zijn, om de 
kennisoverdracht tussen de sectoren te 
verbeteren en om de opzet van nieuwe 
bedrijven te bevorderen. Dergelijke 
mogelijkheden op maat maken het 
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bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

veelbelovende onderzoekers gemakkelijker 
geheel onafhankelijk te worden en 
bevorderen overstappen tussen de publieke 
en de particuliere sector.

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien.
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
in de Marie Curie-acties op te sporen en 
het effect van deze acties te vergroten. Bij 
de uitvoering van deze activiteiten wordt 
gestreefd naar synergie en nauwe 
coördinatie met de beleidsondersteunende 
acties betreffende onderzoekers, hun 
werkgevers en financiers die met het oog 
op de "inclusieve, innovatieve en veilige 
samenleving" worden uitgevoerd.
Bovendien worden specifieke acties 
gesteund ter bevordering van initiatieven 
gericht op het kweken van meer bewustzijn 
voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan en op de verspreiding 
van de resultaten van door Marie Curie-
acties gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Om de nodige efficiëntie te waarborgen, 
moet er op de voortgang worden toegezien.
In het kader van het programma wordt de 
steun verleend voor de ontwikkeling van 
indicatoren en de analyse van gegevens 
met betrekking tot de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen van 
onderzoekers, teneinde eventuele lacunes 
en obstakels in de Marie Curie-acties op te 
sporen en het effect van deze acties te 
vergroten. Bij de uitvoering van deze 
activiteiten wordt gestreefd naar synergie 
en nauwe coördinatie met de 
beleidsondersteunende acties betreffende 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die met het oog op de specifieke 
doelstelling "Versterkte dialoog tussen 
wetenschap en samenleving" worden 
uitgevoerd. Bovendien worden specifieke 
acties gesteund ter bevordering van 
initiatieven gericht op het kweken van 
meer bewustzijn voor het belang van de 
onderzoeksloopbaan, van de mobiliteit van 
vrouwen en op de verspreiding van de 
resultaten van door Marie Curie-acties 
gesteunde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 3.6 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om open te staan voor alle soorten talent, 
worden algemene maatregelen getroffen 
om verstoringen te verhelpen in de toegang 
tot subsidies, bijvoorbeeld door het 
bevorderen van gelijke kansen in alle 
Marie Curie-acties en door benchmarks op 
te zetten voor de verhouding van de 
aantallen mannen en vrouwen. Bovendien 
helpen de Marie Curie-acties onderzoekers 
hun loopbaantraject stabieler te maken, en 
ervoor te zorgen dat ze een goed evenwicht 
tussen werk en privéleven kunnen 
realiseren, afhankelijk van hun 
thuissituatie, en na een onderbreking 
gemakkelijker hun onderzoekscarrière 
kunnen hervatten. De beginselen van het 
Europees Handvest voor onderzoekers en 
de Gedragscode voor de rekrutering van 
onderzoekers moeten met het oog op een 
open aanwerving en aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden worden 
onderschreven en toegepast door alle 
gefinancierde deelnemers.

Om open te staan voor alle soorten talent, 
worden algemene maatregelen getroffen 
om verstoringen te verhelpen in de toegang 
tot subsidies, bijvoorbeeld door het 
bevorderen van gelijke kansen in alle 
Marie Curie-acties en door benchmarks op 
te zetten voor de verhouding van de 
aantallen mannen en vrouwen en de 
mobiliteit van vrouwelijke onderzoekers.
Bovendien helpen de Marie Curie-acties 
onderzoekers hun loopbaantraject stabieler 
te maken, en ervoor te zorgen dat ze een 
goed evenwicht tussen werk en privéleven 
kunnen realiseren, afhankelijk van hun 
thuissituatie, en na een onderbreking 
gemakkelijker hun onderzoekscarrière
kunnen hervatten. De algemene beginselen 
van het Europees Handvest voor 
onderzoekers en de Gedragscode voor de 
rekrutering van onderzoekers zijn met het 
oog op een open aanwerving en 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden van 
toepassing. 

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het oogmerk is om te zorgen voor de 
implementatie, duurzaamheid en efficiënte 
werking van de door het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoekinfrastructuur (ESFRI) 
aangewezen onderzoeksinfrastructuur en 
andere onderzoeksinfrastructuur van 
wereldklasse om Europa in staat te stellen 
de grote uitdagingen op wetenschappelijk, 
industrieel en maatschappelijk gebied aan 
te gaan. Deze doelstelling heeft specifiek
betrekking op infrastructuur waarvan het 
beheer wordt of is opgezet in de vorm van 
bijvoorbeeld een consortium voor een 
Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) 

Het oogmerk is om te zorgen voor de 
implementatie, duurzaamheid en efficiënte 
werking van de door het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoekinfrastructuur (ESFRI) 
aangewezen onderzoeksinfrastructuur en 
andere onderzoeksinfrastructuur van 
wereldklasse om Europa in staat te stellen 
de grote uitdagingen op wetenschappelijk, 
industrieel en maatschappelijk gebied aan 
te gaan. Er wordt rekening gehouden met 
de spreiding van deze infrastructuur.
Deze doelstelling heeft betrekking op 
infrastructuur waarvan het beheer wordt of 
is opgezet in de vorm van bijvoorbeeld een 
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of een gelijkwaardige structuur op 
Europees of internationaal niveau.

consortium voor een Europese 
onderzoeksinfrastructuur (ERIC) of een 
gelijkwaardige structuur op Europees of 
internationaal niveau.

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.2.1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bevordering van toegang tot private 
onderzoeksinfrastructuren die zich lenen 
voor publieke onderzoeksdoeleinden.

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4.3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om gebruik te maken van 
de synergie tussen nationale en EU-
initiatieven door het op touw zetten van 
partnerschappen tussen relevante 
beleidsmakers en financieringsorganen 
(bijv. het ESFRI, de e-Infrastructures 
Reflection Group, organisaties die zijn 
aangesloten bij het EIROforum, en 
nationale overheidsinstanties), door 
complementariteiten en 
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen 
tussen onderzoeksinfrastructuur en 
activiteiten ter uitvoering van het EU-
beleid (op het gebied van onder meer 
regionale ontwikkeling, cohesie, industrie, 
gezondheid, werkgelegenheid en 
ontwikkeling) en door te zorgen voor de 
nodige coördinatie tussen verschillende 
financieringsbronnen van de Unie. In het 
kader van de EU-acties wordt ook steun 
verleend voor de inventarisatie, monitoring 
en evaluatie van onderzoeksinfrastructuur 
op het niveau van de Unie en voor 
desbetreffende beleidsstudies en 

De doelstelling is om gebruik te maken van 
de synergie tussen nationale en EU-
initiatieven door het op touw zetten van 
partnerschappen tussen relevante 
beleidsmakers en financieringsorganen 
(bijv. het ESFRI, de e-Infrastructures 
Reflection Group, organisaties die zijn 
aangesloten bij het EIROforum, en 
nationale overheidsinstanties), door 
complementariteiten en 
samenwerkingsverbanden te ontwikkelen 
tussen onderzoeksinfrastructuur en 
activiteiten ter uitvoering van het EU-
beleid (op het gebied van onder meer 
regionale ontwikkeling, cohesie, industrie, 
gezondheid, werkgelegenheid, veiligheid
en ontwikkeling) en door te zorgen voor de 
nodige coördinatie tussen verschillende 
financieringsbronnen van de Unie. Er dient 
te worden gekeken naar activiteiten die 
een groot sociaal effect hebben. In het 
kader van de EU-acties wordt ook steun 
verleend voor de inventarisatie, monitoring 
en evaluatie van onderzoeksinfrastructuur 



PR\903346NL.doc 39/122 PE489.688v01-00

NL

communicatieactiviteiten. op het niveau van de Unie en voor 
desbetreffende beleidsstudies en 
communicatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel I – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Topkwaliteit verspreiden en de 
deelname verbreden
Ten einde bij te dragen aan de dichting 
van de onderzoeks- en innovatiekloof in 
Europa zullen met de Structuurfondsen 
complementariteiten en nauwe synergieën 
worden ontwikkeld, zowel upstream 
(capaciteitsopbouw in de lidstaten voor 
een betere voorbereiding van hun 
deelname in Horizon 2020) als 
downstream (benutting en verspreiding 
van onderzoeks- en innovatieresultaten 
die voortvloeien uit Horizon 2020). 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 en minder 
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ontwikkelde regio's, jumelages, 
uitwisseling van medewerkers, advies van 
deskundigen en ondersteuning, evenals de 
uitwerking van gezamenlijke strategieën 
voor de vorming van 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, met onder meer collegiale toetsing 
en de toekenning van topkwaliteitslabels 
aan instellingen die aan internationale 
normen voldoen.
(b) 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.
(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 
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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 of aan 
onderzoekers die al in Europa werkzaam 
zijn, maar die naar een minder 
ontwikkelde regio willen gaan.
(f) Ondersteuning van aanvullende 
overeenkomsten die zijn ondertekend door 
organisaties die begunstigde zijn van 
gezamenlijke onderzoeksprojecten met 
andere eenheden en organisaties die 
hoofdzakelijk zijn gevestigd in andere 
landen dan direct in het project betrokken 
landen met als specifiek doel 
opleidingsmogelijkheden (dat wil zeggen 
doctorale en postdoctorale functies) te 
faciliteren.
(g) Versterking van succesvolle netwerken 
die streven naar het opzetten van 
kwalitatief hoogstaande institutionele 
netwerken op het gebied van onderzoek en 
innovatie. Er zal met name aandacht 
worden besteed aan COST teneinde 
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, 
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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

Topkwaliteit dient optimaal te worden benut voor betere synergieën tussen Horizon 2020 en de 
Structuurfondsen.

Amendement 59
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beheersing en succesvolle toepassing 
van ontsluitende technologieën door de 
Europese industrie is van essentieel belang 
als het erom gaat de productiviteit en het 
innovatievermogen van Europa te 
versterken en te waarborgen dat Europa 
over een geavanceerde, duurzame en 
concurrerende economie beschikt, op 
mondiaal niveau een leidende rol speelt op 
het gebied van hightech-toepassingen en in 
staat is om unieke oplossingen te 
ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Als integraal onderdeel van de 
steunverlening zullen innovatieactiviteiten 
worden gecombineerd met O&O.

De beheersing en succesvolle toepassing 
van ontsluitende technologieën door de 
Europese industrie is van essentieel belang 
als het erom gaat de productiviteit en het 
innovatievermogen van Europa te 
versterken en te waarborgen dat Europa 
over een geavanceerde, duurzame en 
concurrerende economie beschikt, op 
mondiaal niveau een leidende rol speelt op 
het gebied van hightech-toepassingen en in 
staat is om unieke oplossingen te 
ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen en de behoeften van 
gebruikers. De aandacht moet worden 
gericht op industriële sectoren die een 
groter effect hebben voor wat betreft 
meerwaarde, werkgelegenheid, belang 
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voor de rest van de economie en potentieel 
voor het verminderen van de kosten 
buiten Europa. Als integraal onderdeel 
van de steunverlening zullen 
innovatieactiviteiten worden gecombineerd 
met O&O.

Or. en

Amendement 60
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot de innovatieactiviteiten behoren onder 
meer de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.

De innovatieactiviteiten zullen vanaf de 
eerste fasen van concept tot aan het op de 
markt brengen worden bevorderd. Tot de 
innovatieactiviteiten behoren onder meer 
ook de integratie van individuele 
technologieën; demonstraties van 
capaciteiten voor de productie en levering 
van innovatieve producten en diensten; 
proeftoepassingen voor gebruikers en 
klanten om de haalbaarheid en de 
meerwaarde van producten of diensten aan 
te tonen; en grootschalige 
demonstratiemodellen om de 
marktinvoering van de 
onderzoeksresultaten te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

O&O&I-activiteiten van de EU op niveaus 
van technologische paraatheid zullen 
conformeren aan de OESO-definitie. Bij 
het opnemen van technologisch 
onderzoek, productontwikkeling en 
demonstratieactiviteiten in haar O&O&I-
portefeuille kijkt de Commissie naar deze 
definitie.

Or. en
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Amendement 62
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om steun te verlenen aan 
de ontwikkeling van Europese capaciteiten 
op het gebied van processor- en 
systeemarchitectuur, interconnectie- en 
datalocalisatietechnologie, cloud 
computing, parallel computing en
simulatiesoftware voor alle 
computermarktsegmenten.

De doelstelling is om steun te verlenen aan 
de ontwikkeling van Europese capaciteiten 
op het gebied van processor- en 
systeemarchitectuur, interconnectie- en 
datalocalisatietechnologie, cloud 
computing, parallel computing en 
simulatiesoftware voor alle 
computermarktsegmenten, kwantificatie 
van onzekerheden, risicoanalyse en 
besluitvorming met betrekking tot de 
technische constructie.

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te verhogen wat betreft het 
ontwikkelen, beheersen en ontwerpen van 
het internet van de volgende generatie dat 
het huidige web en de bestaande vaste en 
mobiele netwerken geleidelijk aan zal 
vervangen en verbindingen tussen 
triljoenen apparaten (internet van de 
dingen) en tussen netwerken van 
verschillende exploitanten en verschillende 
domeinen mogelijk zal maken, waardoor 
de wijze waarop wij communiceren en 
kennis vergaren en gebruiken zal 
veranderen. Hieronder vallen onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
netwerken, software en diensten, 
cyberveiligheid, privacy en vertrouwen, 
draadloze22 communicatie en alle optische 
netwerken, "immersieve" interactieve 
multimedia en de "Connected Enterprise" 
van de toekomst.

De doelstelling is om het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrie te verhogen wat betreft het 
ontwikkelen, beheersen en ontwerpen van 
het internet van de volgende generatie dat 
het huidige web en de bestaande vaste, 
satelliet- en mobiele netwerken geleidelijk 
aan zal vervangen en verbindingen tussen 
triljoenen apparaten (internet van de 
dingen) en tussen netwerken van 
verschillende exploitanten en verschillende 
domeinen mogelijk zal maken, waardoor 
de wijze waarop wij communiceren en 
kennis vergaren en gebruiken zal 
veranderen. Hieronder vallen onder meer 
onderzoek en innovatie op het gebied van 
netwerken, software en diensten, 
cyberveiligheid, privacy en vertrouwen, 
draadloze22 communicatie en alle optische 
netwerken, "immersieve" interactieve 
multimedia en de "Connected Enterprise" 
van de toekomst.
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Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.1.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.6 bis. Kwantumtechnologie: de 
volgende generatie ICT-apparaten door 
kwantumfysica en informatiewetenschap 
te combineren
De doelstelling is om de volgende 
generatie ICT-apparaten te ontwikkelen 
door kwantumfysica en 
informatiewetenschap te combineren, 
hetgeen voor een leidende rol van de EU 
zal zorgen in een toekomstige mondiale 
markt waarin de kwantumbeperkingen de
prestaties van industriële toepassingen 
zullen bepalen.

Or. en

Amendement 65
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2 bis. Ontwikkeling van een nieuw 
instrument voor het ontwerpen, 
simuleren, karakteriseren en manipuleren 
van nanomaterialen, componenten en 
systemen
Bestudering, imaging en beheersing van 
de nieuwe nanomaterialen en systemen op 
de nanoschaal.

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
een efficiënte en duurzame 
schaalvergroting ten behoeve van de 
industriële vervaardiging van producten 
van de toekomst, bijvoorbeeld in de 
metaal- of de chemische industrie.

Onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
een efficiënte, duurzame, veilige en zekere
schaalvergroting ten behoeve van de 
industriële vervaardiging van producten 
van de toekomst, bijvoorbeeld in de 
metaal- of de chemische industrie.

Or. en

Amendement 67
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
nieuwe en innovatieve technieken en 
systemen voor verbinden, plakken, 
scheiden, samenstellen, zelfassemblage en 
demontage, decompositie en deconstructie.

Onderzoek en ontwikkeling met het oog op 
nieuwe en innovatieve 
productietechnieken voor materialen, 
componenten en systemen voor verbinden, 
plakken, scheiden, samenstellen, 
zelfassemblage en demontage, 
decompositie en deconstructie.

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkeling van nieuwe producten en 
toepassingen en consumentengedrag ter 
vermindering van de vraag naar energie en 
ter bevordering van koolstofarme 
productie, alsmede procesintensivering, 
recycling, verwijdering van afvalstoffen en 
uit afval vervaardigde en hergebruikte 
materialen met een hoge toegevoegde 
waarde.

Ontwikkeling van nieuwe materialen, 
componenten, producten en toepassingen 
en consumentengedrag ter vermindering 
van de vraag naar energie en ter 
bevordering van koolstofarme productie, 
alsmede procesintensivering, recycling, 
verwijdering van afvalstoffen en uit afval 
vervaardigde en hergebruikte materialen 
met een hoge toegevoegde waarde.

Or. en
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Amendement 69
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3.5 bis. Nieuwe grondstoffen voor de 
chemische industrie
Ontwikkeling van een alternatieve 
grondstoffenbasis voor de chemische 
industrie, van steenkool, biomassa en 
afvalmateriaal tot aan milieuvriendelijke 
vervanging van petroleum als 
koolstofbron op de middellange en lange 
termijn. Er zijn nieuwe 
syngastechnologieën 
(vergassingstechnologieën van de derde 
generatie) benodigd om veel verschillende 
potentiële grondstoffen te verkennen.

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.3.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van alternatieven voor het gebruik van 
materialen en innovatieve zakelijke 
modellen.

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
alternatieven voor het gebruik van 
materialen, inclusief schaarse 
grondstoffen, en innovatieve 
bedrijfsmodellen.

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 

De doelstelling is om er de voorwaarden 
voor te scheppen dat de Europese industrie 
een toonaangevende rol blijft spelen op het 
gebied van innovatie, ook op de 
middellange en lange termijn. Hiertoe 
behoort de ontwikkeling van opkomende 
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technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.) in de hand te werken.

technologische gebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica, systeembiologie 
en de benutting van mogelijkheden op de 
raakvlakken met andere ontsluitende 
technologieën zoals de nanotechnologie 
(bijv. bionanotechnologie) en ICT (bijv. 
bio-elektronica). Met betrekking tot deze 
en andere speerpunttechnologieën moeten 
passende maatregelen voor onderzoek en 
ontwikkeling worden genomen om een 
doeltreffende omzetting in en toepassing 
van nieuwe applicaties 
(toedieningssystemen voor 
geneesmiddelen, biosensoren, biochips, 
enz.), producten en technologieën in de 
hand te werken.

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten en processen te 
ontwikkelen om in industriële en 
maatschappelijke behoeften te voorzien, en 
daarnaast concurrerende en verbeterde 
alternatieven op biotechnologische basis te 
ontwikkelen om bestaande producten en 
processen te vervangen: aan de andere kant 
is het oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 
behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 

De doelstelling is tweeledig: aan de ene 
kant wordt beoogd de Europese industrie 
(bijv. op het gebied van chemie, 
gezondheid, mijnbouw, energie, pulp en 
papier, textiel, zetmeel, 
voedselverwerking) in staat te stellen 
nieuwe producten, materialen en 
duurzame processen te ontwikkelen om in 
industriële en maatschappelijke behoeften 
te voorzien, en daarnaast concurrerende en 
verbeterde alternatieven op 
biotechnologische basis te ontwikkelen om 
bestaande producten en processen te 
vervangen: aan de andere kant is het 
oogmerk om het potentieel van de 
biotechnologie te benutten om vervuilende 
stoffen op te sporen, te bewaken, te 
voorkomen en te verwijderen. Hiertoe 
behoort onder meer onderzoek en innovatie 
op het gebied van ontwerp van 
enzymatische en metabolische processen, 
bioprocédés, geavanceerde 
fermentatieprocessen, up- en 
downstreamprocessen en het verkrijgen 
van inzicht in de dynamiek van microbiële 
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ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

gemeenschappen. Tevens valt hieronder de 
ontwikkeling van prototypes voor de 
beoordeling van de technisch-economische 
haalbaarheid van de ontwikkelde producten 
en processen.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om platformtechnologie
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten) die Europa in tal van 
economische sectoren een toonaangevende 
positie en concurrentievoordelen moeten 
verschaffen. Tot deze actielijn behoren 
aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

De doelstelling is om platformtechnologie 
te ontwikkelen (bijv. genomica, 
metagenomica, proteonomica, moleculaire 
instrumenten en op cellen gebaseerde 
platforms) die Europa in tal van 
economisch belangrijke sectoren een 
toonaangevende positie en 
concurrentievoordelen moeten verschaffen. 
Deze aanpak kan het potentieel van 
nieuwe kmo's bevorderen en de tijd voor 
het in de handel brengen aanzienlijk 
terugbrengen. Tot deze actielijn behoort
de ontwikkeling van activiteiten voor de 
verbetering van de gezondheid en het 
welzijn van de bevolking. Tevens behoren
hiertoe aspecten als ondersteuning van de 
ontwikkeling van biohulpbronnen met 
geoptimaliseerde eigenschappen en 
toepassingsmogelijkheden die verder gaan 
dan conventionele alternatieven; 
bevordering van een duurzame verkenning, 
analyse en benutting van terrestrische en 
mariene biodiversiteit met het oog op 
nieuwe toepassingen; en ondersteuning van 
de ontwikkeling van op biotechnologie 
gebaseerde oplossingen in de 
gezondheidszorg (bijv. diagnostische 
instrumenten, biologische agentia, 
biomedische apparatuur).

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.5.3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door een 
drastische verhoging van de hulpbronnen-
en energie-efficiëntie en de vermindering 
van schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten. Hierbij 
gaat de aandacht vooral uit naar de 
ontwikkeling en beproeving van 
ontsluitende technologieën voor 
innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

Vergroting van het concurrentievermogen 
van verwerkende industrieën (bijv. op het 
gebied van chemie, pulp en papier, glas, 
non-ferrometalen en staal) door een 
drastische verhoging van de hulpbronnen-
en energie-efficiëntie en de vermindering 
van schadelijke milieugevolgen van 
dergelijke industriële activiteiten, zoals 
schone verbranding voor het verlagen van 
de uitstoot van microdeeltjes en zware 
metalen. Hierbij gaat de aandacht vooral 
uit naar de ontwikkeling en beproeving van 
ontsluitende technologieën voor 
innovatieve stoffen en materialen en 
technologische oplossingen voor 
koolstofarme producten en minder energie-
intensieve processen en diensten in de 
gehele waardeketen, alsook naar de 
toepassing van zeer koolstofarme 
productietechnologieën en -technieken om 
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de verlaging van broeikasgasemissies te 
kunnen halen.

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De doelstelling is om wereldwijd een 
leidende rol te spelen in de ruimtevaart 
door op dit gebied een concurrerende 
industrie en onderzoeksgemeenschap te 
waarborgen en te ontwikkelen en door op 
ruimtetechnologie gebaseerde innovatie 
aan te moedigen.

Ruimtevaart omvat, in algemene termen, 
satellietwaarnemingen, satellietnavigatie 
en satelliet-telecommunicatie-industrie, 
infrastructuur (op de grond en in de 
ruimte), diensten en toepassingen.

De doelstelling is om wereldwijd een 
leidende rol te spelen in de ruimtevaart 
door op dit gebied een concurrerende 
industrie en onderzoeksgemeenschap te 
waarborgen en te ontwikkelen en door op 
ruimtetechnologie gebaseerde innovatie 
aan te moedigen.
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Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie gebaseerde 
producten en diensten te bevorderen. 
Europa dient daarnaast de ontwikkeling 
van een ruimtesector in het bedrijfsleven in 
een vroeg stadium te ondersteunen door 
middel van doelgerichte maatregelen.

Een aantal uitdagingen in de 
ruimtetechnologie vertoont 
overeenkomsten met uitdagingen op aarde, 
bijvoorbeeld op het gebied van energie, 
telecommunicatie, de opsporing van 
natuurlijke hulpbronnen, robotica, 
veiligheid en gezondheid. Deze 
overeenkomsten bieden kansen voor 
gezamenlijke ontwikkeling vanaf een 
vroeg stadium, met name in het mkb, van 
technologie die zowel voor de ruimtevaart 
als voor andere terreinen van belang is, 
waardoor sneller baanbrekende innovaties 
kunnen worden bereikt dan via spin-offs in 
een later stadium. De exploitatie van de 
bestaande Europese ruimte-infrastructuur 
dient te worden gestimuleerd door de 
ontwikkeling van innovatieve, op 
teledetectie en geolocalisatie en in de 
ruimte gestationeerde telecommunicatie 
gebaseerde producten en diensten te 
bevorderen. Europa dient daarnaast de 
ontwikkeling van een ruimtesector in het 
bedrijfsleven in een vroeg stadium te 
ondersteunen door middel van doelgerichte 
maatregelen ter bevordering van het 
geïntegreerd gebruik van diverse diensten 
in de ruimte.

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 1.6.2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) missiecontext, bijv. analyse van de 
ruimteomgeving, grondstations, 
bescherming van ruimtesystemen tegen 
botsingen met ruimteschroot en 

(d) missiecontext, bijv. analyse van de 
ruimteomgeving, grondstations, 
bescherming van ruimtesystemen tegen 
botsingen met ruimteschroot en 
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zonnevlammen (Space Situational 
Awareness – SSA);

zonnevlammen (Space Situational 
Awareness – SSA), bevordering van het 
verzamelen van innovatieve gegevens en 
transmissie en van een infrastructuur voor 
de opslag van monsters;

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financieringswijzen met risicodeling 
zullen ook gericht zijn op de behoeften 
waaraan niet is voldaan binnen het beleid 
en de sectoren, met name wat betreft de 
maatschappelijke uitdagingen, welke een 
belangrijke rol spelen maar chronisch 
ondergefinancierd zijn door de 
particuliere sector vanwege het hoge 
risico van de drempelvoorwaarden.

Or. en

Motivering

Voor globale uitdagingen als aan armoede gerelateerde ziekten zijn bijvoorbeeld oplossingen te 
vinden indien stabiele en duurzame financiering mogelijk is om nieuwe instrumenten te 
ontwikkelen. De particuliere sector zou deze uitdagingen aan kunnen gaan indien financiële 
risico's op elkaar zijn afgestemd. Om de benodigde financiële middelen aan te trekken voor 
onderzoek en ontwikkeling van de wereldgezondheid, is het van uitermate groot belang overige 
financieringsmechanismen te vinden om particuliere investeringen voor de lange termijn te 
garanderen.

Amendement 79
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de schuldfaciliteit worden aan 
individuele begunstigden leningen 
verstrekt voor investeringen in onderzoek 
en innovatie, worden garanties verleend 
aan financiële intermediairs die leningen 
aan begunstigden verstrekken, evenals 
combinaties van leningen en garanties 

Via de schuldfaciliteit worden aan 
individuele begunstigden leningen 
verstrekt voor investeringen in onderzoek
en innovatie, worden garanties verleend 
aan financiële intermediairs die leningen 
aan begunstigden verstrekken, evenals 
combinaties van leningen en garanties 
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alsook garanties en/of tegengaranties voor 
nationale en regionale 
schuldfinancieringsregelingen. Met behulp 
van deze schuldfaciliteit wordt steun 
verleend voor vormingsactiviteiten en voor 
het specifieke mkb-instrument (zie deel II, 
afdeling "3. Innovatie in het mkb" van deze 
bijlage). De steunverlening middels de 
schuldfaciliteit kan worden gecombineerd 
met de steunverlening door de 
eigenvermogensfaciliteit in het kader van 
een of meer geïntegreerde regelingen; 
hierbij is het mogelijk dat meervoudige 
subsidies worden verstrekt (inclusief 
forfaitaire subsidies). Zachte leningen en 
converteerbare leningen behoren eveneens 
tot de mogelijkheden.

alsook garanties en/of tegengaranties voor 
nationale en regionale 
schuldfinancieringsregelingen. Met behulp 
van deze schuldfaciliteit wordt steun 
verleend voor vormingsactiviteiten en voor 
Fase 3 van het specifieke mkb-instrument 
(zie deel II, afdeling "3. Innovatie in het 
mkb" van deze bijlage). De steunverlening 
middels de schuldfaciliteit kan worden 
gecombineerd met de steunverlening door 
de eigenvermogensfaciliteit in het kader 
van een of meer geïntegreerde regelingen; 
hierbij is het mogelijk dat meervoudige 
subsidies worden verstrekt (inclusief 
forfaitaire subsidies). Zachte leningen en 
converteerbare leningen behoren eveneens 
tot de mogelijkheden.

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het risicodelingspercentage en andere 
parameters kunnen al naargelang de 
beleids- of sectorcategorie variëren, op 
voorwaarde dat die waarden in 
overeenstemming zijn met de 
gemeenschappelijke regels inzake 
schuldfaciliteiten. Bovendien kunnen voor 
elke categorie binnen de algemene 
promotiecampagne voor de schuldfaciliteit 
specifieke communicatiestrategieën 
worden toegepast. Bovendien kan gebruik 
worden gemaakt van gespecialiseerde 
intermediairs op nationaal niveau indien 
specifieke deskundigheid vereist is om 
voorgestelde leningen in verband met een 
bepaalde categorie te beoordelen.

Het risicodelingspercentage en andere 
parameters kunnen al naargelang de 
beleids- of sectorcategorie variëren, op 
voorwaarde dat die waarden in 
overeenstemming zijn met de 
gemeenschappelijke regels inzake 
schuldfaciliteiten. Bovendien kunnen voor 
elke categorie binnen de algemene 
promotiecampagne voor de schuldfaciliteit 
specifieke communicatiestrategieën 
worden toegepast. Bovendien kan gebruik 
worden gemaakt van gespecialiseerde 
intermediairs op nationaal niveau indien 
specifieke deskundigheid vereist is om 
voorgestelde leningen in verband met een 
bepaalde categorie te beoordelen.

De EIB, die de schuldfaciliteit namens de 
Commissie beheert, zal het mandaat 
krijgen geld te lenen voor projecten met 
een groot technologisch risico, en niet 
alleen om leningen tegen een lagere 
rentevoet dan de marktrente aan te bieden 
voor projecten met een laag technologisch 
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risico.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 2.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het mkb-loket van de schuldfaciliteit is 
gericht op door onderzoek en innovatie 
aangestuurde mkb-ondernemingen en de 
kleinere middelgrote ondernemingen met 
leningen van meer dan 150 000 euro, als 
aanvulling op de mkb-financiering via de 
leninggarantiefaciliteit in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van bedrijven en het mkb.

Het mkb-loket van de schuldfaciliteit is 
gericht op door onderzoek en innovatie 
aangestuurde mkb-ondernemingen en de 
kleinere middelgrote ondernemingen met 
leningen van meer dan X euro, als 
aanvulling op de mkb-financiering via de 
leninggarantiefaciliteit in het kader van het 
programma voor het concurrentievermogen 
van bedrijven en het mkb.

Or. en

Motivering

Het uiteindelijke bedrag zal in overeenstemming zijn met dat wat is overeengekomen in het 
COSME-programma.

Amendement 82
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle onderdelen van Horizon 2020 wordt 
specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatieve mkb-
ondernemingen die duidelijk de ambitie 
hebben om zich verder te ontwikkelen, te 
groeien en hun activiteiten te 
internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 

In alle onderdelen van Horizon 2020 wordt 
specifieke aandacht besteed aan de 
ondersteuning van het mkb. Hiertoe wordt 
een specifiek mkb-instrument ingesteld dat 
gericht is op alle soorten innovatieve mkb-
ondernemingen die duidelijk de ambitie 
hebben om zich verder te ontwikkelen, te 
groeien en hun activiteiten te 
internationaliseren. In dit kader wordt 
steun verleend voor alle vormen van 
innovatie, met inbegrip van niet-
technologische innovatie en innovatie in de 
dienstverlening. Het oogmerk is om de 
financieringskloof in alle stadia van 
onderzoek en innovatie met een hoog risico 
te helpen overbruggen, baanbrekende 
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innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten.

innovatie te stimuleren en de commerciële 
toepassing van onderzoeksresultaten in de 
particuliere sector te vergroten. Het 
instrument biedt een kwaliteitslabel voor 
succesvolle kmo's met het oog op hun 
deelneming aan overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De steunverlening in het kader van het 
mkb-instrument is vereenvoudigd en 
gefaseerd. De drie fasen betreffen de hele 
innovatiecyclus. Er wordt gezorgd voor 
een naadloze overgang van de ene naar de 
andere fase, vooropgesteld dat het bewuste 
project op grond van de behaalde resultaten 
in de vorige fase in aanmerking komt voor 
verdere steun. Tegelijkertijd staat elke fase 
open voor alle mkb-ondernemingen:

De steunverlening in het kader van het 
mkb-instrument is vereenvoudigd en 
gefaseerd. De drie fasen betreffen de hele 
innovatiecyclus. Er wordt gezorgd voor 
een naadloze overgang van de ene naar de 
andere fase, vooropgesteld dat het bewuste 
project op grond van de behaalde resultaten 
in de vorige fase in aanmerking komt voor 
verdere steun. Kmo's kunnen direct een 
beroep doen op Fase 2, onafhankelijk van 
Fase 1. Tegelijkertijd staat elke fase open 
voor alle mkb-ondernemingen:

Or. en

Amendement 84
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.1 – alinea 5 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader wordt steun verleend voor 
onderzoek en ontwikkeling, met bijzondere 
aandacht voor demonstratie (tests, 
ontwikkeling van prototypes, 
schaalvergrotingsstudies, ontwerp, 
proefprocessen, producten en diensten, 
prestatietoetsen, enz.) en markttoepassing.

In dit kader wordt steun verleend voor 
onderzoek en ontwikkeling middels een 
innovatievoucher welke mkb's kunnen 
gebruiken om zelfstandig te werken of met 
een of meer onderzoeksinstellingen 
(universiteiten, onderzoekscentra of 
andere bedrijven in een andere lidstaat of 
geassocieerd land). Hoewel bijzondere 
aandacht zal worden gegeven aan
demonstratie (tests, ontwikkeling van 
prototypes, schaalvergrotingsstudies, 
ontwerp, proefprocessen, producten en 
diensten, prestatietoetsen, enz.) en 
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markttoepassing, zijn O&O-activiteiten 
ook mogelijk.

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel II – punt 3.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de context van nationale en regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie zal worden gestreefd naar 
synergie met het cohesiebeleid van de 
Unie.

In de context van nationale en regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie zal worden gestreefd naar 
synergie met het cohesiebeleid van de 
Unie. Deze synergieën dragen mogelijk 
ook bij tot de nationale en regionale 
bottom-up ervaring van Eureka en 
Eurostars bij het ondersteunen van mkb-
innovatie en onderzoeksactiviteiten.

Or. en

Amendement 86
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 87
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 88
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het kader van al deze activiteiten zal 
steun worden verleend in alle fasen van de 
onderzoeks- en innovatiecyclus en zal een 
bijdrage worden geleverd tot de versterking 
van het concurrentievermogen van de in 
Europa gevestigde industrieën en de 
ontwikkeling van nieuw marktkansen.
Programma's en projecten die hieronder 
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vallen dienen hun 
onderzoeksprogramma's te coördineren 
met en gebruik te maken van de ESFRI-
onderzoeksinfrastructuren. Ter 
bevordering van de strategische 
coördinatie van gezondheidsonderzoek en 
innovatie in Horizon 2020 en voor het 
bevorderen van transnationaal medisch 
onderzoek, kon de bijbehorende 
thematische adviesraad voor gezondheid 
worden opgericht. Deze coördinatie kan 
worden uitgebreid tot andere 
programma's en instrumenten met 
betrekking tot deze uitdaging. Deze 
gecoördineerde, Europese inspanning zal 
de wetenschappelijke en menselijke 
capaciteiten in gezondheidsonderzoek 
doen toenemen.

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Investeringen in wereldwijde gezondheid bieden werkelijk resultaat en meer investeringen 
komen niet alleen de gezondheid ten goede in het buitenland maar ook in de EU. In een globale 
wereld kan geen enkele grote uitdaging uitsluitend lokaal of zelfs regionaal opgelost worden.

Amendement 90
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er bestaat behoefte aan effectievere 
preventieve vaccins (of alternatieve 
preventieve ingrepen) en op feiten 
gebaseerde vaccinatieplannen voor een 
bredere reeks ziekten, met inbegrip van 
aan armoede gerelateerde ziekten zoals 
HIV/AIDS, tuberculose, malaria en 
verwaarloosde ziekten. Hiervoor moet 
meer inzicht worden verworven in ziekten 
en ziekteprocessen en daaruit 
voortvloeiende epidemieën en moeten 
klinische proeven en bijbehorende studies 
worden verricht.

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 92
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het wordt algemeen erkend dat er een 
dringende behoefte bestaat aan 
gecoördineerde en strategische planning 
van gezondheidsonderzoek om de grote 
uitdagingen op het gebied van 
gezondheidszorg waar Europa zich voor 
geplaatst ziet, het hoofd te bieden. 
Coördinatie kan fragmentatie voorkomen 
en het gebruik van technologische en 
infrastructurele middelen door de gehele 
biomedische onderzoeksgemeenschap 
verbeteren. Succes en innovatie in 
gezondheidsonderzoek vereist bovendien 
dat men zich er voor de lange termijn toe 
verbindt kwalitatief hoogstaand onderzoek 
te blijven doen.
Een wetenschappelijk geleide strategie 
kan bijdragen tot een gezonder en 
productiever Europa door in te spelen op 
de genereuze toewijding van de Europese 
wetenschappelijke biomedische 
gemeenschap en op de kansen en 
uitdagingen die de resultaten van het 
biomedisch onderzoek bieden, namelijk 
het vooruitzicht op gepersonaliseerde 
geneeskunde. Strategische actie en 
wetenschappelijke ondersteuning op hoog 
niveau kan vanaf het begin zorgen voor 
deskundige inbreng op beleidsniveau, 
innovatie en concurrentievermogen 
bevorderen door inzicht in de complexiteit 
van de innovatiecyclus, aanmoedigen tot 
participatie van meer onderzoekers over 
de grenzen heen, en zorgen voor op 
wetenschap gebaseerde besparingen voor 
de nationale zorgstelsels.
Als eerste stap zal een wetenschappelijke 
adviesraad op hoog niveau voor 
gezondheidsonderzoek worden opgezet om 
tegemoet te komen aan de dringende 
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noodzaak van het bevorderen van 
strategische wetenschappelijke 
coördinatie van gezondheidsonderzoek 
binnen het 'Horizon 2020'-
kaderprogramma en het bevorderen van 
translationeel medisch onderzoek. Deze 
strategische coördinatie heeft tot doel bij 
te dragen aan het definiëren van 
biomedisch onderzoek en translationele 
programma's onder de beste 
wetenschappelijke leiding, en dit zou 
vanaf het begin moeten zorgen voor een 
deskundige wetenschappelijke inbreng op 
beleidsniveau en kosteneffectiviteit 
moeten garanderen voor nationale 
zorgstelsels. Strategische 
wetenschappelijke coördinatie is er tevens 
op gericht om andere terreinen van 
wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek attent te maken op de 
mogelijkheden die modern biomedisch 
onderzoek biedt.
Door binnen Horizon 2020 voor interne 
strategische coördinatie tussen 
gezondsheidsonderzoeksterreinen te 
zorgen, gebaseerd op wetenschappelijk 
advies van het hoogste niveau, zal de 
adviesraad ook zorgen voor de impuls en 
instrumenten die nodig zijn om interactie 
en synergieën op grotere schaal te 
bevorderen. Gestreefd zal worden naar 
vrijwillige convergentie tussen de 
nationale financierende agentschappen, 
en met de Commissie, waar nodig op 
specifieke doelstellingen, naar strategie 
specifieke partnerschappen op EU-niveau 
tussen de bedrijfstak, nationale 
agentschappen en de Commissie, en naar 
strategische convergentie op 
programmaniveau met betrokkenheid van 
regelgevende instanties en nationale 
zorginstanties.

Or. en

Amendement 94
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 1.16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.16 bis. Het ontwikkelen van op simulatie 
gebaseerde medische hulpmiddelen
De daling van de kosten van sequencing 
en andere –omicstechnologieën en de 
beschikbaarheid van krachtige computers 
maken het in de nabije toekomst voor het 
eerst mogelijk mechanistische, op 
computers gebaseerde simulatiemodellen 
en daarmee werkende medische 
hulpmiddelen te ontwikkelen. Deze zullen 
de behandelingbeslissing van de arts 
ondersteunen op basis van bewezen 
werking en simulatie vóór gebruik, en 
tevens bijdragen tot nieuwe en goedkopere 
technologieën voor de ontwikkeling van 
geneesmiddelen. Precisiegeneeskunde 
wordt mogelijk, met het uiteindelijke doel 
ziekten niet alleen te behandelen maar 
ook te genezen, en de groei van de 
uitgaven voor gezondheidszorg te 
verminderen.

Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Europese bio-economische 
uitdagingen: voedselzekerheid en 
-veiligheid, duurzame landbouw en 
bosbouw, marien en maritiem onderzoek 

Or. en

Amendement 96
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste kennis, instrumenten, diensten en 
innovaties zijn noodzakelijk om voor 

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

productievere, hulpbronnenefficiëntere en 
veerkrachtigere land- en bosbouwsystemen 
te zorgen die voldoende voedsel, voeders, 
biomassa en andere grondstoffen genereren 
en ecosysteemdiensten leveren en 
tegelijkertijd ecosysteemdiensten leveren 
en de ontwikkeling van goede landelijke 
inkomstenbronnen waarborgen. Onderzoek 
en innovatie geven een beter inzicht in het 
complexe verband tussen land- en 
bosbouw en de hydrologische cyclus, 
resulterend in betere mogelijkheden om de 
agronomische en milieudoelstellingen tot 
een integraal onderdeel van duurzame 
productie te maken en zo de productiviteit 
en de hulpbronnenefficiëntie in de 
landbouw te verhogen; de 
broeikasgasemissies terug te dringen; het 
uitspoelen van nutriënten uit de bodem en 
de daaruit voortvloeiende verontreiniging 
van terrestrische en aquatische milieus 
tegen te gaan; de afhankelijkheid van de 
invoer van plantaardige eiwitten naar 
Europa te verminderen; en de biodiversiteit 
in primaire productiesystemen te 
versterken.

Or. en

Amendement 97
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voedselzekerheid, maar worden ook 
nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het 
gebruik van biomassa en nevenproducten 
uit de land- en bosbouw voor tal van non 
food-toepassingen.

Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er wordt gestreefd naar multidisciplinaire 
benaderingen ter verbetering van de 
prestaties van planten, dieren en micro-
organismen onder waarborging van een 
efficiënt gebruik van hulpbronnen (water, 
nutriënten, energie) en de ecologische 
integriteit van plattelandsgebieden. De 
nadruk zal hierbij worden gelegd op 
geïntegreerde en gediversifieerde 
productiesystemen en agronomische 
praktijken, met inbegrip van het gebruik 
van precisietechnologieën en ecologische 
intensiveringsbenaderingen die zowel in de 
biologische als de conventionele landbouw 
kunnen worden toegepast. Geïrrigeerde 
landbouw verdient speciale aandacht 
omdat het meestal wordt geassocieerd met 
een intenser mobilisatie van water en met 
de aanleg van infrastructuur die een 
mogelijke impact heeft op de ecosystemen. 
Aandacht dient te worden besteed aan een 
passend gebruik van gezuiverd afvalwater 
als middel om de productie-efficiëntie te 
vergroten en met klimaatverandering om 
te gaan, terwijl tegelijkertijd voor de 
landbouwirrigatie duurzaamheid en 
weerbaarheid tegen waterschaarste wordt 
gewaarborgd. Met name is het van belang 
het uitspoelen van nutriënten uit de 
bodem en de daaruit voortvloeiende 
verontreiniging van terrestrische en 
aquatische milieus tegen te gaan, waarbij 
diffuse verontreiniging via grondwater dat 
terugkeert naar 
oppervlaktewaterlichamen wordt 
voorkomen. Voor de genetische 
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wordt ingegaan op zorgen die in de 
samenleving bestaan. De activiteiten op de 
hierboven genoemde gebieden worden 
geschraagd door meer fundamenteel 
onderzoek om relevante biologische 
vraagstukken te beantwoorden en de 
ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van 
het beleid van de Unie te ondersteunen.

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

Or. en

Amendement 99
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

openbare diensten en goederen wordt 
ondersteund door onderzoeksactiviteiten, 
door de ontwikkeling van 
managementoplossingen, 
besluitondersteuningsinstrumenten en de 
beoordeling van hun ideële waarde. 
Specifieke kwesties die moeten worden 
onderzocht zijn onder meer de identificatie 
van land- en bosbouwsystemen en 
landschapspatronen die geschikt zijn voor 
de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Veranderingen in het 
actieve beheer van landbouwsystemen –
met inbegrip van het gebruik van 
technologieën en wijziging van praktijken 
– zullen voor een sterkere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen zorgen 
en het aanpassingsvermogen van de 
landbouwsector aan de schadelijke effecten 
van de klimaatverandering verhogen. Dit 
vraagt tevens om een integraal 
waterbeheer van de natuurlijke lichamen 
en alternatieve bronnen (bv. gezuiverd 
afvalwater) voor irrigatie (landbouw, 
landschap en bosbouw), 
herstel/verbetering van het milieu, 
bosbrandbestrijding, recreatieve 
activiteiten en openbare voorzieningen.

Or. en

Amendement 100
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Plattelandsgebieden worden geholpen 
ontwikkelingsmogelijkheden te benutten 
door een versterking van hun primaire 
productiecapaciteiten en hun capaciteiten 
voor het leveren van ecosysteemdiensten 
en door de bevordering van de productie 
van nieuwe en gediversifieerde producten 
(voedsel, voeders, materialen, energie) om 
aan de toenemende behoefte aan 
koolstofarme productiesystemen met een 
korte toeleveringsketen te kunnen 
voorzien. Naast de ontwikkeling van 
nieuwe concepten en institutionele 

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

innovaties is sociaaleconomisch onderzoek 
nodig om de cohesie van de 
plattelandsgebieden te waarborgen en de 
economische en sociale marginalisering 
van die gebieden te voorkomen, de 
diversificatie van economische activiteiten 
(ook in de dienstensector) te bevorderen, 
voor voldoende betrekkingen tussen 
landelijke en stedelijke gebieden te zorgen 
en de uitwisseling van kennis, 
demonstratie, innovatie en verspreiding te 
vergemakkelijken en een 
gemeenschappelijk beheer van 
hulpbronnen te stimuleren. Bovendien 
moet worden gekeken naar manieren 
waarop openbare goederen op het 
platteland kunnen worden omgezet in 
lokale/regionale sociaaleconomische 
voordelen. De op regionaal en lokaal 
niveau vastgestelde innovatiebehoeften 
zullen worden aangevuld met 
sectoroverschrijdende 
onderzoeksactiviteiten op interregionaal en 
Europees niveau. Door te voorzien in de 
nodige analytische instrumenten, 
indicatoren, modellen en toekomstgerichte 
activiteiten ondersteunen de 
onderzoeksprojecten beleidsmakers en 
andere actoren bij de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van relevante 
strategieën, beleidsmaatregelen en 
wetgevingshandelingen, niet alleen met 
betrekking tot plattelandsgebieden, maar 
met betrekking tot de hele bio-economie. 
Daarnaast zijn instrumenten en gegevens, 
waaronder die welke zijn ontwikkeld en 
verzameld bij de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en van de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid1, nodig voor een 
behoorlijke beoordeling van potentiële 
verrekeningsmogelijkheden tussen 
verschillende vormen van 
hulpbronnengebruik (land, water en andere 
inputs) en bio-economische producten. 
Bovendien wordt de sociaal-economische 
en vergelijkende analyse van land- en 
bosbouwsystemen en hun 
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duurzaamheidsprestaties beoordeeld met 
behulp van sociale, economische en 
ecologische criteria.
_______________
1 PB L 327, 22.12.2000, blz. 1.

Or. en

Amendement 101
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 102
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een van de belangrijkste eigenschappen 
van aquatische biologische rijkdommen is 
dat zij hernieuwbaar zijn en dat de 
duurzame exploitatie van deze rijkdommen 
afhankelijk is van een grondig inzicht in en 
een hoge kwaliteit en productiviteit van 
aquatische ecosystemen. De algemene 
doelstelling is een duurzame exploitatie 
van de aquatische biologische rijkdommen 
om een zo groot mogelijk sociaal en 
economisch voordeel/rendement te behalen 
uit de Europese oceanen en zeeën. In dit 
kader is het ook nodig om de duurzame 
bijdrage van de visserij en de aquacultuur 
tot de voedselzekerheid in de context van 
de gemondialiseerde economie te 
optimaliseren en de sterke afhankelijkheid 
van de Unie van de invoer van 
visserijproducten te verminderen (rond 
60 % van de totale Europese consumptie 
van visserijproducten is afhankelijk van 
import en de Unie is op dit gebied de 
grootste importeur ter wereld) en de 
ontwikkeling van de mariene 
biotechnologie te bevorderen om voor 
meer "blauwe" groei te zorgen. In 
overeenstemming met de bestaande 
beleidskaders zullen de 
onderzoeksactiviteiten in deze actielijn 
gericht zijn op een ecosysteembenadering 
met betrekking tot het beheer en de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en 
op een "vergroening" van de betrokken 
sectoren.

Een van de belangrijkste eigenschappen 
van aquatische biologische rijkdommen is 
dat zij hernieuwbaar zijn en dat de 
duurzame exploitatie van deze rijkdommen 
afhankelijk is van een grondig inzicht in en 
een hoge kwaliteit en productiviteit van 
aquatische ecosystemen. De algemene 
doelstelling is een duurzame exploitatie 
van de aquatische biologische rijkdommen 
om een zo groot mogelijk sociaal en 
economisch voordeel/rendement te behalen 
uit de Europese oceanen, zeeën, rivieren 
en andere waterlichamen. In dit kader is 
het ook nodig om de duurzame bijdrage 
van de visserij en de aquacultuur tot de 
voedselzekerheid in de context van de 
gemondialiseerde economie te 
optimaliseren en met name de sterke 
afhankelijkheid van de Unie van de invoer 
van visserijproducten te verminderen (rond 
60 % van de totale Europese consumptie 
van visserijproducten is afhankelijk van 
import en de Unie is op dit gebied de 
grootste importeur ter wereld) en de 
ontwikkeling van de mariene 
biotechnologie te bevorderen om voor 
meer "blauwe" groei te zorgen. Gestreefd 
zal worden naar kruisbestuiving tussen 
mariene en maritieme wetenschappelijke 
en technologische kennis, ten einde het 
potentieel van de zeeën en binnenwateren 
in een breed scala van mariene en 
maritieme sectoren te ontsluiten, en 
tegelijkertijd het milieu te beschermen en 
in te spelen op de klimaatverandering. In 
overeenstemming met de bestaande 
beleidskaders zullen de 
onderzoeksactiviteiten in deze actielijn 
gericht zijn op een ecosysteembenadering 
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met betrekking tot het beheer en de 
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en 
op een "vergroening" van de betrokken 
sectoren.

Or. en

Amendement 103
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 2.4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.4. Duurzame en concurrerende 
biogebaseerde industrieën

2.4. Duurzame en concurrerende op 
biomaterialen gebaseerde industrieën en 
ondersteuning van een Europese bio-
economie

Or. en

Amendement 104
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gemeenten en steden zijn niet alleen 
technologische vorderingen vereist, maar 
ook niet-technologische oplossingen zoals 
nieuwe diensten op het gebied van 
adviesverlening, financiering en 
vraagbeheer. Energie-efficiëntie zou dus 
een van de meest kosteneffectieve 
manieren kunnen worden om de vraag naar 
energie terug te dringen en zo de 
continuïteit van de energievoorziening te 
versterken, de gevolgen voor het milieu en 
het klimaat te verminderen en het 
concurrentievermogen te vergroten.

Or. en

Amendement 106
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 107
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 108
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.1

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 

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 
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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.

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 modelleringsinstrument.

Or. en

Amendement 109
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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. Vóór 2020 dienen 
innovatieve systeemintegratieoplossingen 
te worden toegepast. De nadruk zal liggen 
op de ontwikkeling en demonstratie van 
een verbeterde netinterface (netopslag en 
actieve omzetters die diensten verlenen 
voor de exploitatie van 
elektriciteitssystemen) en op een 
verbeterde gebouweninterface 
(geavanceerde multifunctionele PV-
modules en 'balance of system (BoS)'-
elementen met specifieke functionaliteiten 
voor integratie van gebouwen).

Or. en

Amendement 110
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.2 – alinea 3
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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. 
Oplossingen voor het efficiënt combineren 
van zonne-elektriciteitsproductie en 
waterontzilting zullen worden getest.

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. Aan 
oplossingen voor het efficiënt combineren 
van zonne-elektriciteitsproductie en andere 
hernieuwbare energiebronnen zoals 
biomassa in hybride centrales, die een 
krachtige elektriciteitsopwekking mogelijk 
maken, of voor andere doeleinden zoals
waterontzilting zal prioriteit worden 
gegeven.

Or. en

Amendement 111
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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 
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.
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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

Motivering

Tekst verplaatst naar 3.2.4, onder c).

Amendement 112
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.4

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 

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 
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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.

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. Naast proefinstallaties 
moeten demonstratieprojecten toereikende 
beheersystemen omvatten, die zijn 
gebaseerd op met behulp van monitoring-
en voorspellingsinstrumenten verkregen 
informatie en zijn gericht op de 
bescherming van waterrijkdommen.

Or. en

Amendement 113
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4 bis Opslag van energie uit 
hernieuwbare bronnen.
Gezien de toenemende toepassing van 
hernieuwbare energie wordt de vraag 
naar opslag van de uit intermitterende 
hernieuwbare bronnen opgewekte energie 
steeds belangrijker. De ontwikkeling van 
opslagtechnologieën zal een must worden, 
zowel voor kortetermijnopslag (draaiende 
reserve in het tertiaire netwerk) als voor 
langetermijntoepassingen, variërend van 
opslag gedurende een aantal uren tot 
seizoensopslag. Deze grote verschillen in 
opslagduur zorgen ervoor dat een breed 
scala aan technologieën nodig is. Het doel 
is om verschillende routes te ontwikkelen 
waarin gebruik wordt gemaakt van 
respectievelijk elektrische opslag (bv. met 
behulp van supercondensators, 
verschillende batterijtypen), mechanische 
opslag (bv. met behulp van vliegwielen, 
adiabatische compressie van lucht) en 
chemische opslag (bv. met behulp van de 
ontwikkeling van waterstof door flexibele 
elektrolyse, omzetting in methaan of 
andere koolwaterstoffen). De eerste twee 
routes (elektrische en mechanische 
opslag) zijn vanwege de hogere 
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omzettingsefficiëntie vooral bedoeld voor 
kortetermijnopslag. Hoewel de algehele 
efficiëntie ervan lager is, heeft de derde 
route, "elektriciteit naar gas" genoemd, 
een enorm potentieel, en niet alleen voor 
de langetermijnopslag van energie. Deze 
route maakt ook de integratie van 
energieopslag in de productie van 
alternatieve brandstoffen voor 
(lucht)vervoer en de vervaardiging van 
chemische producten mogelijk. Tot slot 
heeft de "elektriciteit naar gas"-
technologie het grootste potentieel voor 
hergebruik van CO2 ("carbon capture and 
utilisation" – CCU) door waterstof uit 
elektrolyse te gebruiken voor de 
methanisatie van CO2.
Waterkrachtenergie op basis van 
wateropslag en omkeerbare systemen 
kunnen ook een belangrijke rol spelen bij 
het verbeteren van andere vormen van 
hernieuwbare energie die niet kan worden 
opgeslagen om pieken in de vraag op te 
vangen.

Or. en

Amendement 114
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4 ter. Gedecentraliseerde 
energieproductie
Gedecentraliseerde energieproductie, 
zoals micro-opwekking van elektriciteit, 
speelt een belangrijke rol in geïsoleerde 
binnenlandse regio's en op eilanden. Het 
onderzoek naar toereikende oplossingen 
voor het beheer van energieproductie en 
energiesystemen zal worden voortgezet.
De internationale samenwerking met 
ontwikkelingslanden in het kader van 
armoedebestrijding zal worden bevorderd.

Or. en
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Amendement 115
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.2.4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4 quater. Ontwikkeling van 
concurrerende en uit milieuoogpunt 
veilige technologieën voor 
koolstofopvang, -vervoer, -opslag en -
gebruik
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.
Bovendien heeft koolstofopvang en -
hergebruik (CCU) potentieel voor 
toepassingen met toegevoegde waarde 
voor CO2 die is opgevangen in 
energiecentrales en industriële 
installaties. Demonstratie en ontwikkeling 
van routes voor het hergebruik van 
opgevangen CO2 zullen 
koolstofopvangtechnologieën duurzamer 
maken en het maatschappelijk draagvlak 
voor CCS- en CCU-technologieën in de 
toekomst vergroten. CCU-systemen en 
technologieën voor het omzetten van CO2 
in producten als chemische stoffen, 
meststoffen, brandstoffen en bio-oliën 
moeten verder worden onderzocht.
Ook dient onderzoek te worden gedaan 
naar nieuwe opslagtechnologieën, 
waaronder opslag in chemische producten 
("koolstof naar chemische stoffen"), de 
op synthesegas gebaseerde productie van 
brandstoffen voor opslag en de 
ontwikkeling van goedkope en 
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brandstoftolerante 
vergassingstechnologieën, die essentieel 
zijn voor deze systemen. Voorts moet tijdig 
een betrouwbare CO2-infrastructuur 
worden aangelegd, aangezien de meeste 
op fossiele brandstoffen gestookte 
energiecentrales en andere CO2-bronnen
niet dicht bij opslaggebieden zullen 
liggen.
Met name zal steun worden verleend voor 
demonstraties van de volledige CCS- of 
CCU-keten voor een representatieve reeks 
verschillende technologieopties voor 
opvang, hergebruik, vervoer en opslag.
Dit zal gepaard gaan met onderzoek naar 
efficiëntere opwekkings- en 
opvangtechnologieën, betere 
componenten en geïntegreerde systemen 
en processen voor op fossiele brandstoffen 
gestookte energiecentrales en andere 
koolstofintensieve industriële installaties 
die na 2020 in gebruik zullen worden 
genomen. Bovendien zal onderzoek 
worden gedaan naar veilige geologische 
opslag en rationele oplossingen voor het 
gebruik van opgevangen CO2 om 
commerciële toepassingen van CCS- en 
CCU-technologieën mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 116
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 3.3.3

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 

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 of uit pyroelektrische 
decompositie van water bij lage 
temperaturen. Deze nieuwe 
onderzoeksrichtingen bieden wellicht 
potentieel voor een efficiëntere omzetting 
van energie, meer kosteneffectieve en 



PR\903346NL.doc 81/122 PE489.688v01-00

NL

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 
oog op precommerciële demonstratie.

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 
oog op precommerciële demonstratie.

Or. en

Amendement 117
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – Deel III – punt 3 – punt 3.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4 bis. Flexibele en efficiënte op fossiele 
brandstoffen gestookte energiecentrales 
maken de opwekking van elektriciteit uit 
intermittente hernieuwbare bronnen 
mogelijk.
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 
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uit variabele hernieuwbare bronnen 
geleidelijk verder kan worden 
geïntegreerd in het netwerk.

Or. en

Amendement 118
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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", beheerd door het Uitvoerend 
Agentschap voor concurrentievermogen 
en innovatie (EACI), dat sinds zijn 
oprichting in 2003 financiering heeft 
verstrekt aan meer dan vijfhonderd 
Europese projecten waarbij meer dan 
3 500 Europese organisaties waren of zijn 
betrokken. "Intelligente energie-Europa" 
moet worden voortgezet met dezelfde 
doeleinden en langs dezelfde lijnen als die 
welke tot dusver zijn gehanteerd.

Or. en

Amendement 119
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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 
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 

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 
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 
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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.

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 voor de governance van de 
Europese industriële initiatieven zal 
formeel en op transparante wijze in 
aanmerking worden genomen in het 
kader van de in de uitvoeringsplannen 
voor de Europese industriële initiatieven 
vastgestelde financieringsprioriteiten van 
instrumenten.

Or. en

Amendement 120
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.1.1. – alinea 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 
(zoals zwevende deeltjes). 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.

Or. en

Amendement 121
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.2.1
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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 "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 gebruik te maken van 
nieuwe en beter presterende 
navigatiesystemen, zoals EGNOS en 
Galileo. Door dergelijke innovatieve 
oplossingen zal ook de toegankelijkheid 
van het vervoer worden verbeterd, ook 
voor ouderen en kwetsbare gebruikers.

Or. en

Amendement 122
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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. Dit betekent: 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. Dit betekent: 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 zijn van essentieel belang om
deze doelstelling te verwezenlijken.
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Or. en

Amendement 123
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.2.1. – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Innovatieve technologieën voor 
luchtverkeersbeheer maken in tijden van 
een sterk toenemende vraag een grote stap 
voorwaarts mogelijk op het gebied van 
veiligheid en efficiëntie en zorgen voor 
grotere stiptheid, een verkorting van de tijd 
die passagiers met reisgerelateerde 
procedures doorbrengen, en meer 
veerkracht in het luchtverkeerssysteem. De 
tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling 
van het "gemeenschappelijk Europees 
luchtruim" zal worden ondersteund door 
oplossingen met betrekking tot sterkere 
automatisering en autonomie op het gebied 
van luchtverkeersbeheer en 
verkeersleiding, een betere integratie van 
componenten op de grond en in de lucht en 
nieuwe oplossingen voor de efficiënte en 
naadloze afhandeling van passagiers en 
goederen in het hele vervoersysteem.

(a) Innovatieve technologieën voor 
luchtverkeersbeheer maken in tijden van 
een sterk toenemende vraag een grote stap 
voorwaarts mogelijk op het gebied van 
veiligheid en efficiëntie en zorgen voor 
grotere stiptheid, een verkorting van de tijd 
die passagiers met reisgerelateerde 
procedures doorbrengen, en meer 
veerkracht in het luchtverkeerssysteem.
Innovatieve navigatiesystemen voor het 
Europese GNSS, zoals EGNOS, zullen 
aanvliegroutes bij landingen 
optimaliseren, de vliegveiligheid vergroten 
en het brandstofverbruik verminderen, 
waarbij beter gebruik zal worden gemaakt 
van grote luchthavens en de volledige 
benutting van kleinere luchthavens 
mogelijk wordt. De tenuitvoerlegging en 
verdere ontwikkeling van het 
"gemeenschappelijk Europees luchtruim" 
zal worden ondersteund door oplossingen 
met betrekking tot sterkere automatisering 
en autonomie op het gebied van 
luchtverkeersbeheer en verkeersleiding, 
een betere integratie van componenten op 
de grond en in de lucht en nieuwe 
oplossingen voor de efficiënte en naadloze 
afhandeling van passagiers en goederen in 
het hele vervoersysteem.

Or. en

Amendement 124
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 4.2.1. – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Met betrekking tot de spoorwegen en 
het wegverkeer zal de optimalisering van 
het netwerkbeheer een efficiënt gebruik 

(c) Met betrekking tot de spoorwegen en 
het wegverkeer zal de optimalisering van 
het netwerkbeheer een efficiënt gebruik 
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van de beschikbare infrastructuur in de 
hand werken en grensoverschrijdende 
activiteiten vergemakkelijken. Er zullen 
allesomvattende coöperatieve systemen 
voor het beheer van het wegverkeer en 
informatie worden ontwikkeld op basis van 
voertuig-tot-voertuig en voertuig-tot-
infrastructuur-communicatie.

van de beschikbare infrastructuur in de 
hand werken en grensoverschrijdende 
activiteiten vergemakkelijken. Er zullen 
allesomvattende coöperatieve systemen 
voor het beheer van het wegverkeer en 
informatie worden ontwikkeld op basis van 
voertuig-tot-voertuig- en voertuig-tot-
infrastructuur-communicatie en Europese 
satellietnavigatiesystemen.

Or. en

Amendement 125
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5 – 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 
CO2, andere broeikasgassen dan CO2 en 
zwevende 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 126
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de samenleving zijn een beter begrip 
van de oorzaken en de ontwikkeling van de 
klimaatverandering en nauwkeuriger 
klimaatprognoses van cruciaal belang om 
levens, goederen en infrastructuur te 
beschermen en een doeltreffende 
besluitvorming te waarborgen. Verbetering 
van de basis van wetenschappelijke kennis 
over klimaatdrijvers, -processen, -
mechanismen en -terugkoppelingen die 

Voor de samenleving zijn een beter begrip 
van de oorzaken en de ontwikkeling van de 
klimaatverandering en nauwkeuriger 
klimaatprognoses van cruciaal belang om 
levens, economische activiteiten, goederen 
en infrastructuur te beschermen en een 
doeltreffende besluitvorming te 
waarborgen. Verbetering van de basis van 
wetenschappelijke kennis over 
klimaatdrijvers, -processen, -mechanismen 
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samenhangen met het functioneren van 
oceanen, terrestrische ecosystemen en de 
atmosfeer, is essentieel. De ontwikkeling 
van nauwkeuriger scenario's en modellen, 
waaronder volledig gekoppelde 
aardsysteemmodellen, zal bijdragen tot 
betere klimaatvoorspellingen op relevante 
tijd- en ruimteschalen.

en -terugkoppelingen die samenhangen met 
het functioneren van oceanen, terrestrische 
ecosystemen, de atmosfeer en poolregio's, 
is essentieel. De ontwikkeling van 
nauwkeuriger scenario's en modellen, 
waaronder volledig gekoppelde 
aardsysteemmodellen, zal bijdragen tot 
betere klimaatvoorspellingen op relevante 
tijd- en ruimteschalen.

Or. en

Amendement 127
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.1.2

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 

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. Zo zal de 
klimaatverandering waarschijnlijk leiden 
tot het vaker voorkomen van extreme 
hydrologische omstandigheden 
(overstromingen en droogte), met grote 
gevolgen voor watervoorraden, 
ecosystemen en de duurzaamheid van 
economische activiteiten zoals we die 
vandaag de dag kennen. Vooral de 
gevolgen voor de beschikbaarheid van 
water zijn relevant. In veel regio's van de 
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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.

Unie zal de schaarste toenemen en zal de 
verdeling daarvan in de ruimte en in de 
tijd ongelijker worden, waardoor nieuwe 
vormen van beheer nodig zullen zijn. 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, met inbegrip van de 
specifieke kenmerken van eilanden en 
ultraperifere regio's en 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.

Or. en

Amendement 128
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de Unie tussen nu en 2050 de 
overgang te laten maken op een 
concurrerende, 
klimaatveranderingsbestendige economie 
waarin efficiënter met hulpbronnen wordt 

Om de Unie tussen nu en 2050 de 
overgang te laten maken op een 
concurrerende, 
klimaatveranderingsbestendige 
samenleving waarin efficiënter met 
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omgesprongen, moeten we doeltreffende 
lage-uitstootstrategieën voor de lange 
termijn uitwerken en aanzienlijke 
vooruitgang boeken wat betreft onze 
innovatiecapaciteit. Er zal onderzoek 
worden gedaan om de risico's, kansen en 
effecten van beleidsopties ter mitigatie van 
de klimaatverandering op milieu- en 
sociaaleconomisch gebied te beoordelen.
Op basis van het onderzoek kunnen nieuwe 
klimaat-energie-economiemodellen worden 
ontwikkeld en gevalideerd, waarbij 
rekening wordt gehouden met economische 
instrumenten en relevante externe effecten, 
met het oog op het testen van 
mitigatiebeleidsopties en koolstofarme-
technologietrajecten op verschillende 
schalen en voor de sectoren van vitaal 
economisch en maatschappelijk belang op 
Unie- en wereldniveau. Er zullen 
maatregelen worden getroffen die 
technologische, institutionele en 
sociaaleconomische innovatie zullen 
bevorderen door de koppelingen tussen 
onderzoek en toepassing en tussen 
ondernemers, eindgebruikers, onderzoekers 
en kennisinstellingen te verbeteren.

hulpbronnen wordt omgesprongen, moeten 
we doeltreffende lage-uitstootstrategieën 
voor de lange termijn uitwerken en 
aanzienlijke vooruitgang boeken wat 
betreft onze innovatiecapaciteit. Er zal 
onderzoek worden gedaan om de risico's, 
kansen en effecten van beleidsopties ter 
mitigatie van de klimaatverandering op 
milieu- en sociaaleconomisch gebied te 
beoordelen. Op basis van het onderzoek 
kunnen nieuwe klimaat-energie-
economiemodellen worden ontwikkeld en 
gevalideerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met economische instrumenten 
en relevante externe effecten, met het oog 
op het testen van mitigatiebeleidsopties en 
koolstofarme-technologietrajecten op 
verschillende schalen en voor de sectoren 
van vitaal economisch en maatschappelijk 
belang op Unie- en wereldniveau. Er zullen 
maatregelen worden getroffen die 
technologische, institutionele en 
sociaaleconomische innovatie zullen 
bevorderen door de koppelingen tussen 
onderzoek en toepassing en tussen 
ondernemers, eindgebruikers, onderzoekers 
en kennisinstellingen te verbeteren.
Effectief en efficiënt waterbeheer zal 
noodzakelijkerwijs een belangrijke rol 
spelen als component van mitigatiebeleid.
In de EU zullen semi-aride gebieden en 
gebieden met waterschaarste zich 
uitbreiden en ernstige negatieve gevolgen 
ondervinden van de klimaatverandering.
Door de afnemende beschikbaarheid van 
water, de toename van de frequentie en 
intensiteit van extreme 
weersomstandigheden en vooral een 
ongelijkere beschikbaarheid van water 
zijn bijzonder efficiënte 
waterbeheerpraktijken, een beter beheer 
van de vraag en in enkele gevallen, met 
het oog op een veilige watervoorziening, 
een grotere wateropslagcapaciteit 
noodzakelijk. Daarom moet onderzoek 
worden verricht naar manieren om de 
milieueffecten van mitigatiemaatregelen 
te minimaliseren.

Or. en
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Amendement 129
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. Duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en ecosystemen

5.2. Bescherming van het milieu,
duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen, water, biodiversiteit en 
ecosystemen

Or. en

Amendement 130
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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 
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 

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 en de diensten die zij 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 biljoen euro.
Desondanks worden in Europa en 
wereldwijd ecosystemen zwaarder 
beschadigd dan de natuur kan herstellen en 
worden milieuhulpbronnen 
overgeëxploiteerd en zelfs vernietigd 
(zoals bij grote bosbranden). 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 
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voor welzijn en economische welvaart. diensten blijven leveren die onmisbaar zijn 
voor welzijn en economische welvaart.

Or. en

Amendement 131
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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 
behoud van natuurlijke hulpbronnen dat 
een duurzaam evenwicht wordt gevonden 
tussen schaarse hulpbronnen en de 
behoeften van de samenleving en de 
economie.

Hiertoe zullen onderzoek en innovatie 
toegespitst worden op:

Or. en

Amendement 132
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.2.1

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.

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.
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.
Kennisvergroting is een fundamentele 
noodzaak wanneer sociale, economische 
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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.

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. Met 
betrekking tot water wordt voorzien in 
beheerstrategieën waarin natuurlijke 
wateren en alternatieve bronnen (zoals 
behandeld afvalwater) worden 
geïntegreerd voor vaak met elkaar 
botsende toepassingen (landbouw, 
landschapsonderhoud, 
milieuherstel/verbetering, bestrijding van 
bosbranden, recreatieactiviteiten en 
publieke watervoorziening). Daarbij moet 
aandacht worden besteed aan de 
kwantiteit en kwaliteit van natuurlijke 
wateren, met name wanneer deze worden 
gebruikt voor het ontrekken van 
drinkwater. 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 
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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

Amendement 133
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.2.2

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 

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 de gevolgen daarvan, 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, poolregio's 
luchtkwaliteit, biodiversiteit, landgebruik, 
bosbranden en bodem. De bestendigheid 
van samenlevingen en ecosystemen tegen 
catastrofale gebeurtenissen, waaronder 
natuurrampen, met inbegrip van 
bosbranden, 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 
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belangenconflicten op te lossen, evenals 
om onderzoeksresultaten beter bekend te 
maken bij het publiek en om de burgers 
beter bij de besluitvorming te betrekken.

coherentie van het beleid te vergroten, 
optimale afwegingen te maken en 
belangenconflicten op te lossen. Ook zal 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
het beter bekendmaken van 
onderzoeksresultaten bij het publiek, het 
beter betrekken van de burgers bij de 
besluitvorming en het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak voor 
innovaties en innovatieve technologieën.

Or. en

Amendement 134
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2.2 bis. Duurzame exploitatie van kust-
en mariene milieus
De klimaatverandering en de exploitatie 
van natuurlijke hulpbronnen zijn de 
belangrijkste bedreigingen voor 
ecosystemen. De bescherming en het 
duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen en de beoordeling en 
instandhouding van de biodiversiteit in 
kust- en mariene (waaronder diepzee-) 
ecosystemen door innovatieve 
waarnemings- en 
monitoringinstrumenten zijn van het 
allergrootste belang. Kennis moet zich 
toespitsen op de ontwikkeling van nieuwe 
concepten en instrumenten voor het 
vergroten van de weerstand van 
ecosystemen tegen natuurlijke risico's en 
de effecten van de klimaatverandering en 
sociaaleconomische activiteiten die extra 
druk op ecosystemen leggen. Dit moet 
worden bereikt door een governance op 
wetenschappelijke basis, waarbij de 
samenleving wordt betrokken, 
bevordering van de ontwikkeling van 
duurzame en mariene-
hulpbronnenefficiënte diensten, met 
inbegrip van niet-overexploiterende 
diensten, en de ontwikkeling van 
betrouwbare kennis over mariene 
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ecosystemen. In deze aanpak moet 
rekening worden gehouden met de 
structuur en de werking van mariene 
ecosystemen en diensten op het gebied 
van mariene ecosystemen. Ook de 
beperking van bedreigingen voor de 
biodiversiteit van kust- en mariene 
ecosystemen (zoals de verandering en 
versnippering van habitats, invasieve 
soorten, overexploitatie en 
verontreiniging) moet worden 
gegarandeerd. De instrumenten voor 
ruimtelijke mariene planning, waaronder 
die voor de bescherming van kusten en 
mariene beschermde gebieden, moeten 
worden bevorderd en verbeterd.

Or. en

Amendement 135
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3.2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5.3.2. Bevordering van een duurzame 
voorziening en een duurzaam gebruik 
(opsporing, winning, verwerking, recycling 
en terugwinning) van grondstoffen, 
waaronder minerale hulpbronnen op het 
land en in zee.

Or. en

Amendement 136
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3.2

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 

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 
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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.

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

Amendement 137
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.3.4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een voorbeeld hiervan is de toenemende 
afhankelijkheid van de Europese 
chemische industrie van externe olie- en 
aardgasbronnen als chemische 
grondstoffen. Daarom is de Europese 
chemische industrie 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 
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en installaties te worden ontwikkeld die 
alternatieve koolwaterstofbronnen zoals 
inheemse steenkool nuttig maken voor de 
Europese chemische industrie

Or. en

Amendement 138
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.4. De overgang naar een groene
economie mogelijk maken door middel van 
eco-innovatie

5.4. De overgang naar een duurzame 
samenleving en economie mogelijk maken 
door middel van eco-innovatie

Or. en

Amendement 139
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van deze activiteit is dan ook om 
alle vormen van eco-innovatie die de 
overgang naar een groene economie 
mogelijk maken, te bevorderen.

Het doel van deze activiteit is dan ook om 
alle vormen van eco-innovatie die de 
overgang naar een duurzame samenleving 
en economie mogelijk maken, te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 140
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.4.1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.4.1. Versterking van eco-innovatieve 
technologieën, processen, diensten en 
producten, en stimulering van hun 
marktpenetratie

5.4.1. Versterking van eco-innovatieve 
technologieën, processen, diensten en 
producten

Or. en
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Amendement 141
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.4.1

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-, 
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.

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-, 
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. In de huidige economische 
context dient voorrang te worden verleend 
aan steun aan particuliere 
ondernemingen, en dan vooral aan het 
mkb, bij de invoering van 
milieugerelateerde innovatieve ideeën op 
de markt, zoals met succes gedaan is bij 
de vorige markttoepassing van eco-
innovaties. 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 
precommerciële demonstratie. 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. en
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Amendement 142
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.4.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.4.1 bis. De eerste toepassing en 
markttoepassing van bijna-commerciële 
eco-innovatieve oplossingen bevorderen
Het is niet ongewoon dat bijzonder 
veelbelovende en technisch geavanceerde 
eco-innovatieve technologieën, processen, 
diensten en producten de markt niet halen 
omwille van uitdagingen in de fase die 
aan de commercialisatie voorafgaat en 
omwille van het restrisico dat samenhangt 
met opschaling. Eco-innovatieve 
oplossingen die technisch gedemonstreerd 
zijn, maken hun volledige ecologische en 
economische potentieel niet waar omdat 
hun invoering op de markt door 
particuliere investeerders te riskant wordt 
geacht. Dit geldt met name voor 
oplossingen afkomstig van 
startersbedrijven en innovatieve mkb-
bedrijven. Het is de bedoeling om 
projecten te steunen die zich bezighouden 
met de eerste toepassing en 
markttoepassing van eco-innovatieve 
technieken, producten, diensten of 
praktijken die relevant zin voor de Unie, 
die reeds technisch gedemonstreerd zijn 
maar die, omwille van het restrisico, nog 
niet zijn doorgedrongen tot de markt. 
Maatregelen dienen bij te dragen tot het 
uit de weg ruimen van belemmeringen 
voor de ontwikkeling en brede toepassing 
van eco-innovatie, tot de creatie of 
verruiming van markten voor de 
betrokken oplossingen en tot de 
verbetering van het 
concurrentievermogen van bedrijven in de 
Unie, en dan vooral het mkb, op de 
wereldmarkt.

Or. en

Motivering

Voortbouwend op de ervaring van het buitengewoon geslaagde programma voor 
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markttoepassing van eco-innovaties (CIP) van het EACI, dient H2020 te voorzien in steun voor 
markttoepassing als een afzonderlijk nieuw punt. Een onderscheid tussen O&O met betrekking 
tot eco-innovatie en markttoepassing met betrekking tot eco-innovatie biedt het voordeel dat 
onder de aandacht wordt gebracht dat beide projecten op verschillende wijze de continuïteit 
verzekeren van het eco-innovatieprogramma dat tot dusver veruit het populairste EG-
programma voor ondernemende eco-innovatoren is.

Amendement 143
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De overgang naar een groene economie 
vergt structurele en institutionele 
veranderingen. Onderzoek en innovatie 
zullen de voornaamste belemmeringen van 
maatschappelijke marktverandering 
aanpakken en gericht worden op de 
empowerment van consumenten, 
ondernemers en beleidsmakers om 
innovatief en duurzaam gedrag over te 
nemen. Er zullen robuuste en transparante 
hulpmiddelen, methoden en modellen 
worden ontwikkeld voor het beoordelen en 
mogelijk maken van de voornaamste 
economische, maatschappelijke en 
institutionele veranderingen die nodig zijn 
om een paradigmawisseling naar een 
groene economie te bewerkstelligen. Er zal 
onderzoek worden verricht naar hoe 
duurzame consumptiepatronen gepromoot 
kunnen worden, waaronder 
sociaaleconomisch en 
gedragswetenschappelijk onderzoek, 
onderzoek naar de motivering van 
gebruikers en naar de acceptatie van 
innovaties door het publiek, en activiteiten 
voor betere communicatie en 
bewustmaking. Daarbij zal ampel gebruik 
worden gemaakt van 
demonstratieactiviteiten.

De overgang naar een duurzame 
samenleving en economie vergt structurele 
en institutionele veranderingen. Onderzoek 
en innovatie zullen de voornaamste 
belemmeringen van maatschappelijke 
marktverandering aanpakken en gericht 
worden op de empowerment van 
consumenten, ondernemers en 
beleidsmakers om innovatief en duurzaam 
gedrag over te nemen. Er zullen robuuste 
en transparante hulpmiddelen, methoden en 
modellen worden ontwikkeld voor het 
beoordelen en mogelijk maken van de 
voornaamste economische, 
maatschappelijke en institutionele 
veranderingen die nodig zijn om een 
paradigmawisseling naar een groene 
economie te bewerkstelligen. Er zal 
onderzoek worden verricht naar hoe 
duurzame consumptiepatronen gepromoot 
kunnen worden, waaronder 
sociaaleconomisch en 
gedragswetenschappelijk onderzoek, 
onderzoek naar de motivering van 
gebruikers en naar de acceptatie van 
innovaties door het publiek, en activiteiten 
voor betere communicatie en 
bewustmaking. Daarbij zal ampel gebruik 
worden gemaakt van 
demonstratieactiviteiten.

Or. en

Amendement 144
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 5.5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 145
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen

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

Or. en

Amendement 146
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – 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 

In dit verband is het doel om de sociale, 
economische en politieke inclusie te 
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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.

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.
De wetenschappelijke agenda moet in 
staat zijn de sociale ruimte van de 
Europese steden grondig te analyseren, 
uitgaande van de eigen dynamiek van 
lokale, regionale en wereldwijde 
empowerment, en daarbij de effecten 
beoordelen van kennis, inspraak van de 
burgers en sociale ongelijkheid op het 
welzijn van de samenleving.

Or. en

Amendement 147
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het voortdurende streven naar 
economische groei brengt een aantal 
belangrijke menselijke, sociale, 
economische en milieukosten mee. Een 
slimme, duurzame en inclusieve groei in 
Europa vergt wezenlijke veranderingen in 

Het voortdurende streven naar 
economische groei brengt een aantal 
belangrijke menselijke, sociale, 
economische en milieukosten mee. Een 
slimme, duurzame en inclusieve groei in 
Europa vergt wezenlijke veranderingen in 
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de manier waarop groei en welzijn 
gedefinieerd, gemeten (onder meer door de 
voortgang te meten ten opzichte van 
algemeen gangbare BBP-indicator), 
gegenereerd en op de lange duur in stand 
gehouden worden. Er zal onderzoek 
worden gedaan om de ontwikkeling van 
duurzame leefstijlen en 
sociaaleconomische gedragingen en 
waarden te analyseren, evenals de manier 
waarop deze zich verhouden tot 
paradigmata, beleid en het functioneren 
van instellingen, markten, ondernemingen, 
governance en overtuigingssystemen in 
Europa. Op basis van dit onderzoek zullen 
instrumenten worden ontwikkeld voor een 
betere evaluatie van de contextuele en 
onderlinge effecten van dergelijke 
ontwikkelingen en beleidsopties op 
terreinen als werkgelegenheid, 
belastingheffing, ongelijkheid, armoede, 
sociale inclusie, onderwijs en 
vaardigheden, samenlevingsopbouw, 
concurrentievermogen en de interne markt. 
Ook zal geanalyseerd worden hoe nationale 
economieën evolueren en welke vormen 
van governance op Europees en 
internationaal niveau zouden kunnen 
helpen om macro-economische 
onevenwichtigheden, monetaire 
problemen, fiscale concurrentie, problemen 
inzake werkloosheid en werkgelegenheid 
en andere vormen van economische en 
financiële verstoringen te voorkomen. 
Bovendien zal rekening worden gehouden 
met de steeds sterkere onderlinge 
afhankelijkheid tussen de economieën, 
markten en financiële systemen van de 
Unie en wereldwijd.

de manier waarop groei en welzijn 
gedefinieerd, gemeten (onder meer door de 
voortgang te meten ten opzichte van 
algemeen gangbare BBP-indicator), 
gegenereerd en op de lange duur in stand 
gehouden worden. Er zal onderzoek 
worden gedaan om de ontwikkeling van 
duurzame leefstijlen en 
sociaaleconomische gedragingen en 
waarden te analyseren, evenals de manier 
waarop deze zich verhouden tot 
paradigmata, beleid en het functioneren 
van instellingen, markten, ondernemingen, 
governance en overtuigingssystemen in 
Europa. Op basis van dit onderzoek zullen 
instrumenten worden ontwikkeld voor een 
betere evaluatie van de contextuele en 
onderlinge effecten van dergelijke 
ontwikkelingen en beleidsopties op 
terreinen als werkgelegenheid, 
belastingheffing, ongelijkheid, armoede, 
sociale inclusie, onderwijs en 
vaardigheden, samenlevingsopbouw, 
concurrentievermogen en de interne markt. 
Ook zal geanalyseerd worden hoe nationale 
economieën evolueren en welke vormen 
van governance op Europees en 
internationaal niveau zouden kunnen 
helpen om macro-economische 
onevenwichtigheden, monetaire 
problemen, fiscale concurrentie, problemen 
inzake werkloosheid en werkgelegenheid 
en andere vormen van economische en 
financiële verstoringen te voorkomen. 
Bovendien zal rekening worden gehouden 
met de steeds sterkere onderlinge 
afhankelijkheid tussen de economieën, 
markten en financiële systemen van de 
Unie en wereldwijd. De Europese steden 
moeten de kern vormen van 
beleidsmaatregelen die bedoeld zijn om 
groei, banen en een duurzame toekomst 
tot stand te brengen. De controle op de 
prestaties ervan – hoe goed ze 
functioneren, hoe leefbaar ze zijn, hoe 
aantrekkelijk ze zijn voor investeringen en 
vaardigheden – is daarom cruciaal voor 
het succes van Europa. Een Europese 
onderzoeksagenda met kennis van zaken 
op het vlak van inclusieve stedelijke 
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ontwikkeling is beter in staat om de 
maatschappelijke en economische kosten 
van interregionale contrasten te 
verminderen.

Or. en

Amendement 148
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat digitale inclusie, onderzoek en 
grootschalige innovatie van toenemend 
sociaaleconomisch belang zijn, zullen 
inclusieve ICT-oplossingen gestimuleerd 
worden, alsmede de effectieve verwerving 
van digitale vaardigheden, die leidt tot 
empowerment van de burgers en een 
concurrerende beroepsbevolking. Daarbij 
zal de nadruk liggen op nieuwe 
technologische ontwikkelingen die een 
radicale verbetering mogelijk maken wat 
betreft de personalisering, 
gebruiksvriendelijkheid en 
toegankelijkheid op grond van een beter 
inzicht in gedragingen en waarden van 
burgers, consumenten en gebruikers, 
inclusief personen met een beperking. 
Hiertoe moeten onderzoek en innovatie 
worden opgezet volgens een 'inclusion by 
design'-benadering.

Omdat digitale inclusie, onderzoek en 
grootschalige innovatie van toenemend 
sociaaleconomisch belang zijn, zullen 
inclusieve ICT-oplossingen gestimuleerd 
worden, alsmede de effectieve verwerving 
van digitale vaardigheden, die leidt tot 
empowerment van de burgers en een 
concurrerende beroepsbevolking. Daarbij 
zal de nadruk liggen op nieuwe 
technologische ontwikkelingen die een 
radicale verbetering mogelijk maken wat 
betreft de personalisering, 
gebruiksvriendelijkheid en 
toegankelijkheid op grond van een beter 
inzicht in gedragingen en waarden van 
burgers, consumenten en gebruikers, 
inclusief personen met een beperking. 
Hiertoe moeten onderzoek en innovatie 
worden opgezet volgens een 'inclusion by 
design'-benadering. Verschillende 
kernthema's zijn essentieel om te bouwen 
aan een inclusieve samenleving: 
bijvoorbeeld een inzicht in evoluties op de 
arbeidsmarkt en in de arbeidsmobiliteit en 
hun invloed op sociale insluiting; de 
totstandbrenging van veerkrachtige en 
inclusieve gebieden in Europa; de 
bevordering van samenwerkingsmodellen 
voor het bestuur van diversiteit en 
samenhang; sociale, culturele en 
genderongelijkheden en hun verbanden 
met sociale samenhang; de invloed van de 
economische crisis op de welvaartstaat; 
immigratie, discriminatie en minderheden 
en de huidige beleidsmaatregelen ter 
beperking van discriminatie en 
uitsluiting; de bestrijding van armoede en 
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sociale uitsluiting in kansarme gebieden 
en regio's; onderwijssystemen en –
hervormingen en hun capaciteit om de 
toegang van jonge mensen tot opleiding 
en hun opname in de samenleving te 
bevorderen; wijzigende transities tijdens 
de levensloop en de uitdaging daarvan 
voor het overheidsbeleid en voor de 
samenleving; tijdens de levensloop een 
evenwicht vinden tussen werk en 
privéleven; de inclusie van burgers met 
een handicap.

Or. en

Amendement 149
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1.4. [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Tekst verplaatst naar deel 4 bis in de pijler "Wetenschap op topniveau".

Amendement 150
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.1.2 – 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 

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. Er wordt ook 
gestreefd naar coördinatie met andere 
Europese beleidsterreinen, zoals 
onderwijs, innovatie en samenhang, zoals 
vermeld in het Proces van Ljubljana. 
Bovendien zullen vooruitziende activiteiten 
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effectbeoordeling en evaluaties nodig zijn, 
waarbij geput moet worden uit de 
rechtstreekse feedback van 
belanghebbenden op onderzoeksgebied, 
ondernemingen, overheden en burgers.

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.

Or. en

Amendement 151
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is essentieel dat innovatie wordt 
bevorderd om efficiënte, open openbare 
diensten te bevorderen waarin de burger 
centraal staat (eGovernment). Dit zal 
multidisciplinair onderzoek vergen naar 
nieuwe technologieën en grootschalige 
innovatie, in het bijzonder ten aanzien van 
digitale privacy, interoperabiliteit, 
gepersonaliseerde elektronische 
identificatie, open data, dynamische 
gebruikersinterfaces, configuratie en 
integratie van overheidsdiensten waarbij de 
burger centraal staat, door gebruikers 
gedreven innovatie, onder meer op het 
terrein van sociale wetenschappen en 
geesteswetenschappen. Bij dergelijke 
acties zal ook aandacht uitgaan naar de 
dynamiek van sociale netwerken, evenals 
crowdsourcing en smartsourcing voor het 
gezamenlijk tot stand brengen van 
oplossingen voor maatschappelijke 
problemen op basis van open datasets. 
Daarnaast zullen deze acties helpen bij het 
in goede banen leiden van complexe 
besluitvorming, in het bijzonder het 
hanteren en analyseren van zeer grote 
hoeveelheden gegevens voor het 
collaboratief modelleren van beleid, het 
simuleren van besluitvorming, 
visualiseringstechnieken, 
procesmodellering en participatieve 
systemen, alsmede het analyseren van 

Het is essentieel dat innovatie wordt 
bevorderd om efficiënte, open openbare 
diensten te bevorderen waarin de burger 
centraal staat (eGovernment). Dit zal 
multidisciplinair onderzoek vergen naar 
nieuwe technologieën en grootschalige 
innovatie, in het bijzonder ten aanzien van 
digitale privacy, interoperabiliteit, 
gepersonaliseerde elektronische 
identificatie, open data, dynamische 
gebruikersinterfaces, configuratie en 
integratie van overheidsdiensten waarbij de 
burger centraal staat, door gebruikers 
gedreven innovatie, onder meer op het 
terrein van sociale wetenschappen en 
geesteswetenschappen. Bij dergelijke 
acties zal ook aandacht uitgaan naar de 
dynamiek van sociale netwerken, evenals 
crowdsourcing en smartsourcing voor het 
gezamenlijk tot stand brengen van
oplossingen voor maatschappelijke 
problemen op basis van open datasets. 
Daarnaast zullen deze acties helpen bij het 
in goede banen leiden van complexe 
besluitvorming, in het bijzonder het 
hanteren en analyseren van zeer grote 
hoeveelheden gegevens voor het 
collaboratief modelleren van beleid, het 
simuleren van besluitvorming, 
visualiseringstechnieken, 
procesmodellering en participatieve 
systemen, alsmede het analyseren van 
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veranderende verhoudingen tussen burgers 
en de publieke sector.

veranderende verhoudingen tussen burgers 
en de publieke sector. De toenemende 
complexiteit, de implicaties van vragen die 
door de technologie worden gesteld, 
geavanceerde computerwerking, 
biowetenschappen en biotechnologie zijn 
van invloed op kennisgebieden die 
traditioneel samenhingen met 
menswetenschappen, zoals filosofie, 
theologie, en er dient aandacht te gaan 
naar het nadenken over juridische, 
politieke en economische aspecten. Het is 
belangrijk om kunst, wetenschap en 
ondernemerschap te combineren, evenals 
nieuwe vormen van stedelijke expressie, 
kennis, kunst en ondernemerschap in 
verband met de integratie van 
multiculturalisme en de integratie van 
migratiestromen, en meertaligheid.

Or. en

Amendement 152
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.2.3. Het waarborgen van 
maatschappelijke betrokkenheid in 
onderzoek en innovatie

6.2.3. Een betere dialoog tussen 
wetenschap en maatschappij

Or. en

Amendement 153
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.2.3

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 

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 
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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.

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;
- twee dimensies van gendergelijkheid: 
zorgen voor gelijkheid in 
onderzoekscarrières en 
genderoverwegingen opnemen in de 
ontwikkeling van het onderzoek: 
bevordering van gendergelijkheid in het 
bijzonder door veranderingen in de
organisatie van onderzoeksinstellingen en 
in de inhoud en opzet van 
onderzoeksactiviteiten te ondersteunen;

- integratie van de samenleving in 
wetenschappelijke en 
innovatievraagstukken: alle 
maatschappelijke actoren in staat stellen
tot interactie in de innovatiecyclus om de 
kwaliteit, relevantie, aanvaardbaarheid en 
duurzaamheid van de innovatieresultaten te 
verbeteren door de belangen en waarden 
van de samenleving te integreren, de 
interesse van de samenleving voor 
wetenschappelijke en 
innovatievraagstukken bevorderen, de 
visie van burgers op wetenschap bewaken 
en hun deelname aan vraagstukken met 
betrekking tot de ontwikkeling van 
wetenschap en technologie ondersteunen. 
Hiervoor moeten specifieke vaardigheden, 
kennis en capaciteiten worden ontwikkeld 
op zowel individueel als organisatieniveau 
en op zowel nationaal als transnationaal 
niveau naast de bewaking van de visie op 
wetenschap van de burgers en de steun 
van de deelname van burgers aan het 
onderzoeks- en innovatiebeleid;

- burgers wetenschappelijk geletterd 
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maken via het wetenschapsonderwijs:
door de bevordering van en onderzoek naar 
passende wetenschapsonderwijsmethoden 
zal een wetenschappelijk geletterde, 
verantwoordelijke en creatieve 
samenleving worden gevoed, die bijdraagt 
tot beter formeel en informeel 
wetenschaps- en technologieonderwijs, tot 
op projecten gebaseerde 
wetenschappelijke activiteiten en tot de 
vorming van netwerken van 
wetenschappers en niet-wetenschappers 
op nationaal, Europees en international 
niveau. Dit behelst de bevordering en 
koestering van wetenschappelijk 
geletterde burgers via een doelmatig 
formeel en informeel 
wetenschapsonderwijs en de verspreiding 
van op wetenschap gebaseerde 
activiteiten, namelijk in 
wetenschapscentra en via andere 
passende media;
- open toegang tot wetenschappelijke 
resultaten en gegevens om de 
wetenschappelijke kwaliteit en 
economische concurrentiekracht te 
verbeteren: bevordering van één enkele 
databank met alle door Europa 
gefinancierde onderzoeksprojecten en 
wetenschappelijke resultaten. Nationale 
en regionale overheden die financiering 
verlenen, worden aangemoedigd om 
dezelfde informatie over 
nationale/regionale projecten uit te 
wisselen. De opname van 
wetenschappelijke resultaten in deze 
databank wordt aangemoedigd;
- goed bestuur voor de ontwikkeling van 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen: vorm geven aan goed 
bestuur voor de ontwikkeling van 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen door alle belanghebbenden 
(onderzoekers, overheden, industrie) 
hierbij te betrekken, de rol van 
wetenschappelijke expertise in 
besluitvormingsprocessen te bevorderen, 
met name de deelname van 
wetenschappers en onafhankelijke 
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onderzoeksorganisaties aan 
maatschappelijke controverses en kwesties 
in verband met risicobeheer. 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. Er moet rekening worden 
houden met de adviezen van de Europese 
groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën;
- kennis van wetenschapscommunicatie: 
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. Dit zal de kennis over 
wetenschapscommunicatie bevorderen 
zodat de kwaliteit en doeltreffendheid van 
de interactie tussen wetenschappers, de 
media en het publiek worden verbeterd en 
de burgers als actieve belanghebbenden 
en, waar mogelijk en passend, als 
deelnemers aan het onderzoek, tot een 
bredere deelname worden aangezet. 

Or. en

Amendement 154
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3. [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Tekst verplaatst naar deel 6 bis van bijlage I – deel III – Maatschappelijke uitdagingen

Amendement 155
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel III – punt 6 bis (nieuw)
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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 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-, ICT- en 
dienstensectoren te verbeteren en 
misbruik van privacy en schendingen van 
de mensenrechten op internet 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 
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 
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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. De volgende 
specifieke doelstellingen zullen worden 
nagestreefd:
1. Toename van de veiligheid door 
bescherming van de burgers – Bestrijding 
van misdaden 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 streven naar de 
bescherming van de burgers zullen de 
ontwikkeling van veilige 
burgersamenlevingen bevorderen.
2. De bestendigheid van kritieke 
infrastructuren beschermen en verbeteren
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 
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netwerkinfrastructuren en -diensten 
worden geanalyseerd en tegen elk type 
bedreiging worden beschermd.
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.
4. Cyberbeveiliging verschaffen en 
verbeteren
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 
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zullen kritieke ICT-infrastructuren 
kunnen worden beschermd.
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 
alle transacties en processen.
6. Versterking van de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid en het 
waarborgen van privacy en vrijheid op het 
internet
Elke nieuwe oplossing of technologie 
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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.
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 
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 
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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.
8. 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), 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).

Or. en
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Amendement 156
Voorstel voor een besluit
Bijlage I – deel IV – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het JRC zal onderzoek verrichten om de 
wetenschappelijke basis voor 
beleidsvorming te verbeteren, het inzicht in 
natuurlijke processen die aan 
maatschappelijke uitdagingen ten 
grondslag liggen te bevorderen en 
opkomende vakgebieden binnen 
wetenschap en technologie te bestuderen, 
onder andere door een programma voor 
verkennend onderzoek.

Het JRC zal onderzoek verrichten om de 
wetenschappelijke basis voor 
beleidsvorming op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te verbeteren, 
het inzicht in natuurlijke processen die aan 
maatschappelijke uitdagingen ten 
grondslag liggen te bevorderen en 
opkomende vakgebieden binnen 
wetenschap en technologie te bestuderen, 
onder andere door een programma voor 
verkennend onderzoek.

Or. en

Amendement 157
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In onderstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van een beperkt aantal belangrijke 
resultaat- en impactindicatoren voor de 
specifieke doelstellingen van Horizon 
2020.

In aanvulling op de prestatie-indicatoren 
ter beoordeling van de vooruitgang met 
betrekking tot de algemene doelstellingen 
van Horizon 2020, vermeld in bijlage I bij 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020], wordt in onderstaande tabel een 
overzicht gegeven van een beperkt aantal 
belangrijke resultaat- en impactindicatoren 
voor de specifieke doelstellingen van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 158
Voorstel voor een besluit
Bijlage II – deel 2 – punt 3 – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Aantal gecreëerde startersbedrijven

Or. en
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TOELICHTING

Context

Het aanstaande Horizon 2020-programma zal de leidende positie van Europa versterken in een 
klimaat waarin Europa op tal van gebieden terrein verloren heeft. Om dit te bereiken moeten de 
sterke punten van Europa nauwkeurig worden bepaald, maar moeten ook de zwakke punten van 
Europa worden erkend en gecorrigeerd. 

Wat de sterke punten betreft, beschikt Europa over onderzoekers, ondernemers en bedrijven die 
op wereldvlak de toon aangeven, een reeks diep ingebedde waarden en tradities, een dynamische 
cultuur van creativiteit en diversiteit en de grootste interne markt ter wereld. Tot slot is de 
Europese burgermaatschappij actief betrokken bij opkomende en ontwikkelingseconomieën 
overal ter wereld.

Tegelijkertijd vertoont Europa een aantal zwakke punten: te weinig investeringen in onze 
kennisbasis, onbevredigende raamvoorwaarden (gaande van slechte toegang tot financiering en 
de hoge kosten voor intellectuele-eigendomsrechten tot trage normalisering en een niet-
doelmatig gebruik van overheidsopdrachten), en tot slot, een te grote versnippering in 
combinatie met omslachtige bureaucratische rompslomp.

Het voorstel van de Commissie betreffende Horizon 2020 maakt gebruik van en bouwt voort op 
werkzaamheden die reeds in het Parlement zijn verricht met bijdragen zoals de verslagen over de 
vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de kaderprogramma's voor onderzoek ("het 
verslag Carvalho"), de tussentijdse evaluatie van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie ("het verslag Audy") en het Groenboek: "Van 
uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering 
van onderzoek en innovatie" ("het verslag Matias"). 

Als dusdanig vormt het voorstel een echte stap vooruit: het schept een passend evenwicht tussen 
de drie pijlers – "Wetenschap op topniveau", "Industrieel leiderschap" en "Maatschappelijke 
uitdagingen" – en integreert naast de bijdrage van het Parlement ook de input van een groot 
aantal belanghebbenden. Er is echter nog werk te verzetten. Volgens de rapporteur kunnen de 
belangrijkste bijdragen van dit verslag in vier grote onderdelen worden opgesplitst:

a) topkwaliteit als belangrijkste aanjager voor Horizon 2020

b) de totstandbrenging van synergieën tussen Horizon 2020 en de structuurfondsen 

c) het concurrentievermogen van de Europese industrie

d) horizontale vraagstukken zoals wetenschappelijke coördinatie en leiderschap in het kader 
van alle aspecten van Horizon 2020 voor elk thematisch gebied 

1. Topkwaliteit als belangrijkste aanjager voor Horizon 2020

Topkwaliteit dient de voornaamste aanjager te zijn voor het gehele Horizon 2020-programma. 
Dit veronderstelt dat topkwaliteit wordt vastgesteld onafhankelijk van geografische of andere 
voorafgaande voorwaarden. Het verslag bevordert enerzijds een bredere deelname om 
topkwaliteit in heel Europa te stimuleren en anderzijds de verbreding van bottom-up 
wetenschappelijke topkwaliteit in de drie pijlers van Horizon 2020.
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Met betrekking tot de bredere deelname dient Horizon 2020 het begrip "trap naar topkwaliteit" te 
omvatten, iets wat de deelname van sterke eenheden van embryonale topkwaliteit zoals kleine 
onderzoeksgroepen en sterk innovatieve startersbedrijven verder zal aanmoedigen. De 
Commissie heeft reeds een aantal belangrijke stappen gezet in deze richting, zoals de regelingen 
voor samenwerkingsverbanden en de regeling voor EOR-leerstoelen. We moeten echter nog 
verder gaan en daarom zijn in het verslag een aantal aanvullende instrumenten opgenomen: zo 
bijvoorbeeld de instelling van terugkeertoelagen van de Europese Onderzoeksraad (ERC). De 
terugkeertoelagen van de ERC kunnen worden toegekend aan onderzoekers die momenteel 
buiten Europa werkzaam zijn en die in Europa wensen te werken of aan onderzoekers die reeds 
in Europa werkzaam zijn maar die naar een minder ontwikkelde regio willen verhuizen. 

Wat de verbreding van topkwaliteit in het kader van alle aspecten van Horizon 2020 betreft, 
wordt topkwaliteit in de wetenschap doorgaans gestimuleerd door een bottom-up, door 
wetenschappers bepaalde onderzoeksagenda die toestaat dat vernieuwende ideeën en innovatieve 
technologieën gedijen. In het COM-voorstel is de eerste pijler het belangrijkste instrument voor 
de bevordering van topkwaliteit in bottom-up-onderzoek op Europees niveau. Bovendien zijn de 
technologieën van de toekomst en opkomende technologieën (FET), die ook een bottom-up-
onderzoeksinstrument zijn, voor de Commissie beperkt tot de eerste pijler. In het verslag 
daarentegen is het FET-instrument verruimd, omvat het ook wetenschap (wat leidt tot het 
acroniem FEST) en is het bovendien over de drie pijlers verdeeld.

2. De totstandbrenging van synergieën tussen Horizon 2020 en de structuurfondsen

Een grotere synergie en zoveel mogelijk complementariteit tussen Horizon 2020 en de 
structuurfondsen zijn dringend nodig. Er zijn twee volledig afzonderlijke programma's. Aan de 
ene kant is er Horizon 2020 waarin topkwaliteit en de trap naar topkwaliteit de belangrijkste 
aanjagers zijn. Aan de andere kant zijn er de structuurfondsen met als voornaamste aanjager
capaciteitsopbouw en slimme specialisatie.

Het is van essentieel belang dat deze programma's complementair zijn en dat in beide richtingen 
bruggen worden geslagen die de twee programma's met elkaar verbinden. Als dusdanig hebben 
de structuurfondsen – zowel aan de bovenstroom als aan de benedenstroom – een rol te vervullen 
met betrekking tot de doelstellingen van Horizon 2020.

Aan de bovenstroom van Horizon 2020 kunnen de structuurfondsen worden aangewend voor 
capaciteitsopbouw en zijn er een aantal amendementen voorgesteld betreffende het volgende:

 de structuurfondsen zouden kunnen worden gebruikt ter financiering van apparatuur, 
personeelsontwikkeling, de vorming van clusters op de prioritaire gebieden van Horizon 2020 
en als bron van kleine subsidies voor de voorbereiding van aanvragen die worden ingediend 
in het kader van Horizon 2020;

 nationale en regionale middelen zouden kunnen worden gebruikt om bij te dragen tot de 
financiering van de Europese Onderzoeksraad, Marie Curie of samenwerkingsprojecten die
aan de excellentiecriteria voldoen, maar vanwege een gebrek aan Europese middelen niet 
kunnen worden gefinancierd. Door Horizon 2020 kan aan projecten met een goede 
beoordeling die vanwege budgettaire beperkingen geen andere vorm van financiering hebben 
verkregen, een "Seal of excellence" worden verleend.

Aan de benedenstroom van Horizon 2020 zouden de structuurfondsen aangewend kunnen 
worden om de overgang van ontwerp naar de markt vlotter te laten verlopen. Ook hier zijn twee 
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terreinen geselecteerd: 

 de structuurfondsen zouden kunnen worden gebruikt ter financiering of medefinanciering van 
vervolgprojecten (zoals proef- en demonstratieprojecten) van in het kader van Horizon 2020 
uitgevoerde onderzoeksprojecten;

 de structuurfondsen zouden kunnen worden gebruikt met het oog op de benutting van 
onderzoeksresultaten op zo een manier om gemakkelijke toegang tot kennis te bevorderen of 
om de rechtstreekse toepassing van de verworven kennis mogelijk te maken in de 
economische of maatschappelijke praktijk.

Tot slot zijn er aanpassingen gebeurd op een algemener niveau:

 EU-financiering van onderzoek en innovatie is van groot belang en de hefboomwerking ervan 
moet worden aangewend. Horizon 2020 dient bijkomende financiering van de 
structuurfondsen, de EIB en de particuliere sector aan te trekken, iets wat een 
meerfondsenaanpak veronderstelt; 

 De interoperabiliteit tussen de instrumenten van Horizon 2020 en de structuurfondsen moet 
worden verbeterd. Dit veronderstelt de opstelling van verenigbare regels en procedures, 
coherente aanvraagmodellen en evaluatiecriteria, één-loketten, de synchronisatie van 
prioritering via slimme specialisatie en het gebruik van gemeenschappelijke 
kostenomschrijvingen en andere administratieve en financiële criteria. Het zou ook 
gesynchroniseerde routekaarten en administratieve cycli met zich meebrengen, met inbegrip 
van bijvoorbeeld de noodzaak om rekening te houden met de academische kalender, vooral 
voor universiteiten.

3. Concurrentievermogen van de Europese industrie

In het huidige economische klimaat is het van essentieel belang dat de industriële basis van 
Europa versterkt wordt. De deelname van de industrie aan de kaderprogramma's voor onderzoek 
is de voorbije jaren fors gedaald: die bedroeg 43 % in FP4, 37 % in FP5, 29 % in FP6 en is in 
FP7, zij het lichtjes, gestegen tot 31 %.

Bovendien heeft Europa problemen om ervoor te zorgen dat onderzoeksresultaten effectief 
worden omgezet in innovatieve producten en diensten die de markt bereiken. Het vermogen tot 
innovatie maar ook het vermogen om innovaties te brengen tot het punt waarop ze rendabele 
marktoplossingen worden, zijn van cruciaal belang voor het concurrentievermogen.

Om dit probleem op te lossen, zijn vier terreinen gewijzigd:

 ten eerste moet Horizon 2020 dusdanig ontworpen zijn dat het programma de industrie een 
prikkel geeft om deel te nemen aan Europese projecten. De deelname van de industrie mag 
echter niet beperkt blijven tot overwegingen in het kader van de pijler "Industrieel 
leiderschap". Innovatie gedijt optimaal wanneer wordt gestreefd naar topkwaliteit én wanneer 
zij echte oplossingen biedt voor bestaande maatschappelijke uitdagingen;

 ten tweede is Horizon 2020 bedoeld om de hele innovatiecyclus te bestrijken. Innovatie dient 
meer bepaald te worden bevorderd vanaf de vroegste fasen van de overgang van ontwerp 
naar markt. Tegelijkertijd zou het voorstel van de Commissie betreffende de latere fasen van 
de innnovatiecyclus ook andere vormen van innovatie kunnen omvatten dan louter 



PR\903346NL.doc 121/122 PE489.688v01-00

NL

technologische innovatie;

 ten derde zijn mkb-bedrijven van centraal belang voor de versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese industrie in haar geheel en moet hun deelname aan 
Europese projecten worden bevorderd in het kader van de drie pijlers. Het voorstel van de 
Commissie met betrekking tot het mkb-instrument is een zeer welkom initiatief. Het is ook 
nodig om een mechanisme te ontwikkelen dat zowel eenvoudiger, sneller als doeltreffender is. 
In dit verband is een systeem van innovatiecheques voorgesteld;

 ten vierde dient normalisatie ingebouwd te worden in technologische-ontwikkelingsprojecten 
en moet normalisatie in alle verschillende fasen van deze projecten tegenwoordig zijn.

4. Horizontale vraagstukken 

Horizon 2020 moet dusdanig zijn ontworpen dat het programma actief bijdraagt aan de opbouw 
van de Europese onderzoeksruimte (ERA). Horizon 2020 moet meer zijn dan een 
financieringsprogramma: het moet een weldadig structureel effect hebben op de organisatie van 
onderzoek op Europees niveau. In dit opzicht zijn er acht specifieke maatregelen die zouden 
kunnen bijdragen tot een sterker en doeltreffender ERA:

 Goed bestuur: in Horizon 2020 dient elk onderzoeksterrein voorzien te worden van krachtige 
mechanismen voor goed bestuur. Deze mechanismen hebben niet alleen tot doel Horizon 
2020 ten uitvoer te leggen maar ook de communicatie, uitwisseling van gegevens en goede 
praktijken te verbeteren. Deze doelstellingen zijn van fundamenteel belang voor de 
versnelling van het onderzoeks- en innovatieproces op diverse onderzoeksterreinen zoals 
gezondheid;

 Projectomvang en -type: samenwerking in onderzoek moet een centraal element zijn in het 
gehele programma Horizon 2020, voornamelijk in de pijlers "Industrieel leiderschap" en 
"Maatschappelijke uitdagingen". Binnen deze pijlers moet worden gekomen tot een evenwicht 
tussen kleine, gerichte projecten en grote, integrerende projecten;

 Belemmeringen voor toegang: kleinere onderzoekseenheden hebben het moeilijk om deel te 
nemen aan de bestaande Europese netwerken. Vooral outsiders van deze netwerken krijgen te 
maken met belemmeringen voor deelname aan grote consortia en er dienen maatregelen te 
worden getroffen om deze belemmeringen uit de weg te ruimen. 

 Genderevenwicht: de bevordering van de algemene deelname van vrouwen aan de 
verschillende projecten – ook als teamcoördinator – dient te worden aangemoedigd. Zo dient 
de verspreiding van Horizon 2020 gericht te zijn op vrouwelijke wetenschappers. 
Genderevenwicht moet worden gerealiseerd in de programma-, deskundigen- en 
adviescomités.

 Jongeren aan werk helpen: de deelname van jonge onderzoekers aan projectteams in het 
kader van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten van bedrijven en wetenschappelijke 
organisaties moet worden gestimuleerd. De ingevoerde regels dienen de aanwerving van 
personeel te vergemakkelijken voor universiteiten die werken aan Horizon 2020-projecten 
met het doel om jonge onderzoekers een bezoldigde baan te laten behouden.

 Verspreiding en aanwending: de resultaten van onderzoeks- en demonstratieprojecten moeten 
doelmatiger worden verspreid, rekening houdend met kwesties betreffende innovatie en de 
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bescherming van commerciële gevoeligheden. 

 Een betere dialoog tussen wetenschap en maatschappij: Horizon 2020 dient een effectieve 
dialoog te bevorderen tussen de verschillende belanghebbenden en het programma dient de 
belangstelling en het enthousiasme voor wetenschap bij het grote publiek te stimuleren. 

Internationale samenwerking: om samenwerking met belangrijke internationale partners op het 
vlak van strategisch bepaalde prioriteiten te versterken, dient internationale samenwerking in het 
gehele Horizon 2020-programma tegenwoordig te zijn.


