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BEKNOPTE MOTIVERING

Met 68.000 km kust, 22 lidstaten die aan de zee grenzen, bijna 50% van de inwoners van de EU 
die op minder dan 50 km van de kust wonen, 5 miljoen European die een maritieme baan hebben 
en een aandeel van meer dan 5% van het bbp van de EU, is het duidelijk dat het mariene milieu 
en aanverwante activiteiten een belangrijke rol spelen in de Europese sociale en economische 
ontwikkeling. De rol van het mariene milieu wordt nog belangrijker wanneer we rekening 
houden met zijn bijdrage tot de inspanningen van de EU om de vele moderne uitdagingen 
waarmee zij geconfronteerd wordt aan te gaan, zoals energie-efficiëntie, de klimaatverandering, 
vervoer, toerisme, gezondheid, de bevolkingsgroei, die zal leiden tot een evenredige toename in 
de vraag naar voedsel.

In deze context is de visserij een belangrijke en tegelijkertijd uitzonderlijk gevoelige 
sociaaleconomische sector voor EU-burgers. Met een totale consumptie van ongeveer 12 miljoen 
ton visserijproducten per jaar (55 miljard EUR) is de EU een van de belangrijkste markten ter 
wereld, maar is zij niet in staat in de eigen consumptiebehoefte te voorzien.

De onderlinge afhankelijkheid van de EU en het mariene milieu vereist een hoog niveau van 
marien en maritiem onderzoek, aangezien dit bijdraagt tot een beter inzicht in en een hogere 
bescherming van mariene ecosystemen en gericht is op de ontwikkeling van een duurzame 
visserij, die het milieu eerbiedigt en ook rekening houdt met de sociaaleconomische behoeften 
van kust- en eilandgemeenschappen.

Momenteel is meer dan 90% van de mariene biodiversiteit niet onderzocht. Het gebrek aan 
betrouwbare wetenschappelijke gegevens maakt de inspanningen om tot een duurzaam beheer 
van de visbestanden in Europese wateren te komen des te zwaarder. De behoefte aan voldoende, 
betrouwbare gegevens over het mariene milieu wordt prangend en het verzamelen van die 
gegevens moet zo veel mogelijk worden bevorderd door middel van relevante 
onderzoeksprojecten en -samenwerkingsverbanden.

De voorbije jaren heeft de EU consequent geïnvesteerd in marien en maritiem onderzoek om 
innoverende technologische methodes te ontwikkelen teneinde het enorme potentieel van het 
mariene milieu te ontsluiten en om groei en banen te scheppen dankzij de duurzame exploitatie 
van natuurlijke, biologische hulpbronnen voor voedsel- en energiedoeleinden. In het huidige 7e 
kaderprogramma wordt een belangrijk – evenwel ontoereikend – bedrag toegekend aan visserij, 
aquacultuur en mariene biotechnologie. Gezien de verhoging van de onderzoekbegroting in 
Horizon 2020 moet het bedrag toegekend aan marien en maritiem onderzoek ook omhoog.

Overkoepelend en interdisciplinair onderzoek is fundamenteel voor een beter begrip van mariene 
ecosystemen en een duurzaam beheer van de visbestanden. Industriële, academische en openbare 
partnerschappen voor marien en maritiem onderzoek moeten versterkt worden door de 
privésector, vooral kmo's, actief te betrekken bij de ontwikkeling van innoverende technologieën 
en methodes en de bevordering van toegepast onderzoek. De steun aan interdisciplinaire, 
multidisciplinaire en intersectorale partnerschappen binnen mariene en maritieme 
onderzoeksprogramma's zal bijdragen tot een betere kennis over het aquatische milieu en, 
ongetwijfeld, tot een duurzame visserij en aquacultuur. Binnen dit kader zou kunnen worden 
nagegaan of het oprichten van een desbetreffende kennis- en innovatiegemeenschap (KIG), 
onder auspiciën van het Europees Instituut voor innovatie en technologie, de bevordering van 
marien onderzoek ten goede zou komen.
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Een nauwere samenwerking tussen onderzoekprogramma's en het cohesiebeleid, het regionaal 
beleid en de structuurfondsen moet in overweging genomen worden, aangezien een globale, 
dynamische en territoriale aanpak van innovatie, onderzoek en concurrentievermogen in de 
visserijsector ontwikkeld moet worden. Die synergieën zouden het gemakkelijker maken 
strategieën voor slimme specialisatie te ontwikkelen en de capaciteiten van de regio's van de EU 
om het hoofd te bieden aan moderne uitdagingen te versterken. Doeltreffende coördinatie en 
complementariteit tussen de acties in Horizon 2020 en door het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij gefinancierde acties zijn eveneens noodzakelijk.

Er moet een klimaat gecreëerd worden waarin onderzoekers en belanghebbenden elkaar kunnen 
vertrouwen. Hun betrokkenheid zou de kwaliteit van wetenschappelijke gegevens verbeteren 
evenals de kennis die nodig is om mariene hulpbronnen duurzaam te beheren. De visserijsector 
beschouwt onderzoek vaak als een obstakel voor visserijactiviteit en dit moet veranderen.
Mobiliteitsmogelijkheden voor onderzoekers, internationale samenwerking, opleidingen en 
onderwijs van hoog niveau, geavanceerde technologieën en stimulansen om deel te nemen aan 
visserijactiviteiten zouden de internationale concurrentiepositie van de Europese visserijsector 
verbeteren. Uitwisseling van goede praktijken en doeltreffend gebruik van de resultaten van de 
bestaande onderzoeksprogramma's door deze vrijelijk toegankelijk te maken zou ook een brug 
kunnen slaan tussen onderzoekers en belanghebbenden.

Tenslotte beschouwen we de expliciete vermelding van marien en maritiem onderzoek in 
Horizon 2010 als een stap voorwaarts. Productieve zeeën en oceanen, door middel van duurzame 
visserij en aquacultuur, moeten het doel van dit onderzoek zijn. Zonder voldoende middelen zal 
het grote potentieel van de mariene wetenschap- en technologiesector echter onaangeroerd 
blijven en zal de zeerijkdom overgeëxploiteerd worden tot het punt van uitsterven. Wij roepen de 
EU op een specifieke begrotingslijn in te stellen voor overkoepelende acties teneinde mogelijke 
synergieën te ontwikkelen bij de aanpak van de mariene en maritieme uitdagingen waar onze 
samenleving voor staat.

AMENDEMENTEN

De Commissie visserij verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en 
energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) 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 
dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van 

(1) 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 
dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van 
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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.

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 hoogstaand en 
doelgericht onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

Motivering

Het onderwijs en opleidingen moeten doelgericht zijn en rekening houden met de werkelijke 
behoeften van de Europese burgers.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "onderzoeks- en innovatieactiviteiten": 
het gehele spectrum van activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie, 
waaronder het bevorderen van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, het verspreiden 
en exploiteren van de resultaten en het 
stimuleren van opleiding en mobiliteit van 
onderzoekers in de Unie;

(a) "onderzoeks- en innovatieactiviteiten": 
het gehele spectrum van activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie, 
waaronder het bevorderen van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, het verspreiden 
en exploiteren van de resultaten en het 
stimuleren van hoogstaande en 
doelgerichte opleiding en mobiliteit van 
onderzoekers in de Unie;

Motivering

Het onderwijs en opleidingen moeten doelgericht zijn en rekening houden met de werkelijke 
behoeften van de Europese burgers.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
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wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan klimaatverandering, productieve 
zeeën en oceanen en duurzame 
ontwikkeling, aan de bevordering van het 
functioneren en de totstandbrenging van de 
EOR, aan samenwerking met derde landen, 
aan verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen met inbegrip van 
de genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen te bevorderen, 
worden uitgevoerd op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en marktperspectieven ervan, 
alsook het verwachte effect.

Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen – met name de 
strategische partners van de Unie – te 
bevorderen, worden uitgevoerd op basis
van gemeenschappelijk belang en 
wederzijds voordeel, rekening houdend 
met de wetenschappelijke en 
technologische capaciteiten en 
marktperspectieven ervan, alsook het 
verwachte effect.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – paragraaf 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw en bio-economie;

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw, duurzame en productieve zeeën 
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en oceanen en bio-economie;

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw,
duurzame en productieve zeeën en 
oceanen en de bio-economie

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2 – punt 2.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er zijn steeds meer biologische 
hulpbronnen nodig om te voldoen aan de 
vraag van de markt naar een zeker en 
gezond voedselaanbod, biomaterialen, 
biobrandstoffen en producten van 
biologische oorsprong, variërend van 
consumentenproducten tot 

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

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

Motivering

Aquacultuurbedrijven moeten toegevoegd worden wegens hun interactie met het mariene milieu 
en hun bijdrage tot de duurzame productie.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Landbouw, bosbouw en visserij vormen 
samen met groene industrieën de 
belangrijkste sectoren waarop de bio-
economie steunt. Deze laatste 
vertegenwoordigt een grote en groeiende 
markt met een geschatte waarde van meer 
dan 2 biljoen euro, die goed is voor 
20 miljoen banen, dat wil zeggen 9 % van 
de totale werkgelegenheid in de EU in 
2009. Investeringen in onderzoek en 
innovatie in het kader van deze 
maatschappelijke uitdaging zullen Europa 
in staat stellen het leiderschap op de 
betreffende markten te veroveren en zullen 
een rol spelen bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en de vlaggenschipinitiatieven 
'Innovatie-Unie' en 'Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen'.

Landbouw, bosbouw, duurzame visserij en 
aquacultuur vormen samen met groene 
industrieën de belangrijkste sectoren 
waarop de bio-economie steunt. Deze 
laatste vertegenwoordigt een grote en 
groeiende markt met een geschatte waarde 
van meer dan 2 biljoen euro, die goed is 
voor 20 miljoen banen, dat wil zeggen 9 % 
van de totale werkgelegenheid in de EU in 
2009. Investeringen in onderzoek en 
innovatie in het kader van deze 
maatschappelijke uitdaging zullen Europa 
in staat stellen het leiderschap op de 
betreffende markten te veroveren en zullen 
een rol spelen bij het bereiken van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en de vlaggenschipinitiatieven 
'Innovatie-Unie' en 'Efficiënt gebruik van 
hulpbronnen'.
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Motivering

De bijdrage van duurzame visserij en aquacultuur aan de bio-economie mag niet worden 
onderschat.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

samenhang bij een sectoroverschrijdende 
aanpak van deze uitdaging en een sterke 
koppeling met relevant beleid van de Unie.
Coördinatie van onderzoek en innovatie op 
EU-niveau zal de vereiste veranderingen in 
de hele Unie stimuleren en helpen 
versnellen.

Motivering

Beleidsmakers kunnen een belangrijke rol spelen. Alvorens een beslissing te nemen moeten zij de 
werkelijke behoeften van zowel de mariene ecosystemen als de relevante belanghebbenden 
onderzoeken en in aanmerking nemen. De bijdrage van de visserij en aquacultuur aan de bio-
economie mag niet worden onderschat.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2 – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling kennen 
raakvlakken met een breed spectrum van 
EU-beleid en daaraan gerelateerde doelen, 
zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (met name het beleid voor 
plattelandsontwikkeling) en het Europees 
Partnerschap voor innovatie voor de 
productiviteit en duurzaamheid van de 
landbouw, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem 
beleid, het Europees programma inzake 
klimaatverandering, de kaderrichtlijn 
water, het actieplan bosbouw, de 
thematische strategie voor 
bodembescherming, de 
biodiversiteitsstrategie voor 2020 van de 
EU, het strategisch energietechnologieplan, 
het EU-innovatie- en industriebeleid, 
extern beleid en beleid voor 
ontwikkelingshulp, 
plantgezondheidsstrategieën, strategieën 
inzake diergezondheid en -welzijn en 
regelgevingskaders ter bescherming van 
het milieu, de gezondheid en de veiligheid, 
ter bevordering van efficiënt gebruik van 
grondstoffen en klimaatmaatregelen, en 
voor afvalbeperking. Een betere integratie 
van onderzoek en innovatie op het gebied 

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

onderzoek tot innovatie in het hieraan 
gerelateerd EU-beleid zal de Europese 
toegevoegde waarde ervan sterk ten goede 
komen, zorgen voor een hefboomeffect, de 
maatschappelijke relevantie vergroten, 
gezonde levensmiddelen opleveren en 
bijdragen tot de verdere ontwikkeling van 
duurzaam beheer van land, zeeën, 
binnenwateren en oceanen en bio-
economische markten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2 – punt 2.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Uitdaginggestuurde maatregelen gericht op 
sociale en economische voordelen en de 
modernisering van aan de bio-economie 
gerelateerde sectoren en markten worden 
ondersteund door middel van 
multidisciplinair onderzoek en een 
sectoroverschrijdende aanpak tussen 
verschillende thema's, betere 
samenwerking tussen onderzoekers en 
alle relevante belanghebbenden, 
waardoor innovatie wordt aangestuurd en
nieuwe praktijken, producten en processen 
worden ontwikkeld. Hierbij zal ook 
worden gestreefd naar een globale 
benadering van innovatie variërend van 
technologische, niet-technologische, 
organisatorische, economische en sociale 
innovatie tot bijvoorbeeld nieuwe 
bedrijfsmodellen, branding en diensten.

Motivering

Doeltreffend en gecoördineerd onderzoek door middel van een sectoroverschrijdende aanpak is 
nodig gezien de verschillende uitdagingen waaraan de EU het hoofd moet bieden. De kennis en 
expertise van alle belanghebbenden zijn voor deze inspanning essentieel.
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Aanboren van het potentieel van 
levende aquatische hulpbronnen

(c) Aanboren van het potentieel van 
visserij, aquacultuur, mariene 
biotechnologie en aquatische hulpbronnen
door middel van een duurzaam 
visserijbeheer

Motivering

Het aquatisch milieu bevat zowel levende als niet-levende hulpbronnen. Een duurzaam 
visserijbeheer, waarbij zowel met de behoeften van de ecosystemen als die van de vissers 
rekening wordt gehouden, is noodzakelijk.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het doel is aquatische hulpbronnen op 
duurzame wijze te exploiteren om de 
sociale en economische 
voordelen/opbrengsten van de oceanen, 
zeeën en binnenwateren (zoet water, zout 
water en brak water) in Europa te 
maximaliseren. Productieve zeeën en 
oceanen kunnen de welstand van de 
maritieme sector en tevens de 
bescherming van de mariene biodiversiteit 
waarborgen en dit kan worden bereikt 
door de ontwikkeling van duurzame 
visserij en aquacultuur. De activiteiten 
zullen gericht zijn op een optimale bijdrage 
aan een zeker voedselaanbod door de 
ontwikkeling van duurzame en 
milieuvriendelijke visserij en een 
concurrerende Europese aquacultuur die 
alle relevante aquatische soorten en 
productiesystemen omvat in de context van 
de wereldeconomie en op het stimuleren 
van mariene innovatie door middel van 
biotechnologie teneinde een slimme 
'blauwe' groei te bevorderen, die duurzame 
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en innoverende oplossingen zal opleveren 
om het enorme potentieel van de zeeën te 
ontsluiten. Gezien de sterke interactie 
tussen de exploitatie van aquatische, 
levende hulpbronnen en het milieu 
bestaat de doelstelling erin 
overkoepelende mariene en maritieme 
wetenschappelijke en technologische 
kennis te ontwikkelen met het oog op een 
betere benutting van het mariene 
potentieel in alle mariene en maritieme 
sectoren, waarbij tegelijkertijd het 
mariene milieu beschermd moet worden 
en een aanpassing aan de 
klimaatverandering moet plaatsvinden.
Deze strategische, gecoördineerde aanpak 
van marien en maritiem onderzoek voor 
alle uitdagingen en pijlers van Horizon 
2020 zal eveneens de tenuitvoerlegging 
van het relevante EU-beleid bevorderen, 
om zo de belangrijkste doelstellingen op 
het vlak van blauwe groei te 
verwezenlijken en ook de economische en 
sociale welvaart te garanderen van de 
Europese sector eetbare zeevis en schaal-
en schelpdieren (die de hele keten omvat 
van de productie tot de consument). Een 
specifieke begrotingslijn wordt aan 
overkoepelende maatregelen gewijd.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doelgericht onderzoek is nodig om 
tegemoet te komen aan de werkelijke 
behoeften van zowel de ecosystemen als 
de visserij- en aquacultuursector. Daartoe 
is samenwerking tussen onderzoekers en 
belanghebbenden op alle niveaus (vissers, 
bedrijven, consumenten, beleidsmakers, 
enzovoort) en een doeltreffende 
coördinatie van de betrokken 
onderzoeksinstellingen essentieel. Dit zal 
het wederzijdse vertrouwen tussen 
belanghebbenden en wetenschappers 
bevorderen, wat zal leiden tot een 
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duurzaam langetermijnbeheer van de 
mariene hulpbronnen. Daarenboven 
kunnen de uitwisseling van goede 
praktijken en een doeltreffend gebruik 
(namelijk het vrijelijk toegankelijk 
maken) van de resultaten van het 
bestaande onderzoeksprogramma een 
vitale rol spelen. Gezien het enorme 
gebrek aan geloofwaardige 
wetenschappelijke gegevens moeten de 
reeds bestaande relevante instrumenten 
(bijvoorbeeld het European Marine 
Observation and Data Network, 
EMODNET) worden versterkt. Er moeten 
nieuwe Europese onderzoeksprojecten 
worden voorgesteld voor het verzamelen 
van gegevens en het gemakkelijk en gratis 
ter beschikking stellen ervan.

Motivering

Een klimaat van wederzijds vertrouwen tussen onderzoekers en vertegenwoordigers van de 
visserijsector (de industrie, kmo's, consumenten, beleidsmakers, enz.) is nodig om de 
wetenschappelijke gegevens en kennis te verbeteren die vereist zijn voor de doeltreffende 
toepassing van de maatregelen. Doelgericht onderzoek en betrouwbare wetenschappelijke 
gegevens zullen ertoe bijdragen dat kan worden voorzien in de technische, sociale en 
economische behoeften van de sector en kan worden voldaan aan de milieueisen.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook dient te worden voorgesteld dat 
mensen die marien en maritiem 
onderzoek uitvoeren, en onderzoekers op 
andere gebieden (milieu, energie, vervoer, 
enz.) meer samenwerken en nauwere 
contacten onderhouden. Deze gebieden 
vullen elkaar aan en daarom dienen er 
sterkere onderlinge banden te worden 
gecreëerd.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit kader moet worden getracht de 
kloof tussen fundamenteel en toegepast 
onderzoek te dichten en te benadrukken 
dat onderzoek van topkwaliteit naast 
fundamenteel ook toegepast onderzoek 
omvat.

Motivering

De trap naar topkwaliteit maakt deel uit van de kern van Horizon 2020, maar er moet rekening 
worden gehouden met het feit dat topkwaliteit ook toegepast onderzoek omvat. Horizon 2020 
besteedt aandacht aan innovatie en de praktische toepassing van kennis en onderzoek.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Synergieën en een nauwere 
samenwerking met de structuurfondsen 
zullen een impuls geven aan marien en 
maritiem onderzoek en zullen positieve 
resultaten hebben op milieu-, sociaal en 
economisch gebied. Het financieren van 
een project vanuit verschillende bronnen 
zal ook een impuls geven aan de deelname 
van de regio's aan de inspanningen van 
de EU op het vlak van onderzoek.

Motivering

Het mariene milieu en aanverwante activiteiten spelen een belangrijke rol in de Europese 
sociale en economische ontwikkeling en, meer specifiek, in de ontwikkeling van de Europese 
regio's. Samenwerking met de structuurfondsen zal een positieve invloed hebben op de 
visserijsector door middel van doelgerichte acties op nationaal en regionaal niveau.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een nauwere samenwerking en goede 
coördinatie met het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij is nodig om 
overlapping te voorkomen en de actieve 
deelname van de visserijsector aan 
Europese projecten te ondersteunen.

Motivering

Doeltreffende coördinatie en complementariteit tussen de acties in het kader van Horizon 2020 
en door het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde acties zijn 
noodzakelijk om onderlinge overlapping en dubbel werk te voorkomen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – alinea 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om in overeenstemming te zijn met het 
gemeenschappelijk visserijbeleid wordt in 
de activiteiten ook gekozen voor een 
bottom-up-benadering en wordt meer 
aandacht besteed aan samenwerking op 
nationaal en regionaal niveau.

Motivering

De top-downbenadering van de EU in de visserijsector heeft gefaald en een algemene behoefte 
aan betere communicatie met belanghebbenden is nu duidelijk. Regio's spelen een belangrijke 
rol in marien en maritiem onderzoek. Kust- en eilandgemeenschappen kunnen dankzij hun 
expertise en praktische kennis onderzoek en innovatie bevorderen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Bij de waterproblematiek 
gaat het onder meer om het gebruik van 
water in landelijke, stedelijke en 
industriële omgevingen en de 
bescherming van aquatische ecosystemen.
Innovatie op deze terreinen biedt kansen 
voor groei en werkgelegenheid alsook 
innovatieve opties waarbij wetenschap, 
technologie, de economie, beleid en 
governance een rol spelen. Om deze reden 
worden er Europese partnerschappen
voor innovatie inzake een doeltreffend 
gebruik van water en grondstoffen 
voorbereid.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – Deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ervoor te ijveren dat Europese 
modellen voor sociale cohesie en welzijn 
worden aanzien als internationale 
benchmarks; en inspanningen te leveren 
om de aanbevelingen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie ter 
bevordering van onderzoek en opleiding 
met betrekking tot de gezondheid, hygiëne 
en veiligheid op de werkplek na te leven.
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) Voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
productieve zeeën en oceanen en de bio-
economie.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel IV – punt 3 – punt 3.3. – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Een wetenschappelijk en technische grondslag zal bijdragen tot een duurzaam visserijbeheer 
door, bijvoorbeeld, het gebruik van selectiever vistuig en ander milieuvriendelijker materiaal.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 

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

zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het gebrek aan 
onderzoeksresultaten die beschikbaar 
worden gesteld op de markt, het lage peil 
van ondernemingsactiviteiten en het 
gebrek aan ondernemingsgeest, het lage 
peil van openbare investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling, onvoldoende 
middelen, ook personele middelen, bij 
centra van excellentie om mondiaal te 
kunnen concurreren en een buitensporige 
hoeveelheid barrières die samenwerking 
binnen de kennisdriehoek hoger onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven op Europees 
niveau in de weg staan.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel V – punt 3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Ontwikkeling van getalenteerde, 
competente en ondernemende mensen door 
middel van onderwijs en opleiding

(c) Ontwikkeling van getalenteerde, 
competente en ondernemende mensen door 
middel van hoogstaand en doelgericht
onderwijs en opleiding.

Motivering

Het onderwijs en opleidingen moeten doelgericht zijn en rekening houden met de werkelijke 
behoeften van de Europese burgers.
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