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BEKNOPTE MOTIVERING 

 Horizon Europa is het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese 

Unie en zal worden uitgevoerd tussen 2021 en 2027. Horizon Europa bouwt voort op de successen 

van eerdere programma's en de ervaringen die hierbij zijn opgedaan en heeft als doel de 

wetenschappelijke en technologische basis van de Unie te versterken, haar concurrentievermogen 

te vergroten en Europa klaar te stomen voor een leidende rol in de aanpak van de uitdagingen van 

de 21e eeuw.  

 

Horizon Europa is van groot belang voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking voor de 

bijdrage die het kan leveren bij de tenuitvoerlegging van de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen. De rol van onderzoek en innovatie bij het beantwoorden van de 

maatschappelijke en economische uitdagingen in ontwikkelingslanden wordt steeds meer erkend.  

 

Horizon 2020 moet openstaan voor actoren in ontwikkelingslanden, zowel wat betreft de 

deelname aan projecten en activiteiten als de toegang tot de resultaten van projecten. De deelname 

van ontwikkelingslanden aan het huidige Horizon 2020-programma is afgenomen in vergelijking 

met het vorige kaderprogramma. Er moeten specifieke bepalingen toegevoegd worden aan 

Horizon Europa om de internationale samenwerkingsdimensie van het programma te versterken. 

 

Ook de prioriteiten en beloften van de EU inzake buitenlands en ontwikkelingsbeleid moeten in 

acht genomen worden, vooral op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, en 

hulpbronnen- en energie-efficiëntie.  

  

De aanvullende voorgestelde amendementen betreffen de behoefte aan het stimuleren van 

maatschappelijke organisaties om deel te nemen en om de mainstreaming van de genderdimensie 

van het programma. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de bevoegde Commissie industrie, 

onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Visum 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 173, lid 3, en artikel 182, lid 4, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 173, lid 3, artikel 182, lid 4, en 

artikel 208, lid 1, 

 

Amendement  2 
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Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In het licht van het belang om de 

klimaatverandering aan te pakken 

overeenkomstig de verbintenis van de Unie 

om de Overeenkomst van Parijs en de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 

van de Verenigde Naties uit te voeren, zal 

dit specifieke programma bijdragen aan 

klimaatmainstreaming en het 

verwezenlijken van de algemene 

doelstelling dat 25 % van de uitgaven in de 

EU-begroting klimaatdoelen moet 

ondersteunen. Acties in het kader van dit 

specifieke programma zullen naar 

verwachting 35 % van alle financiële 

middelen van het specifieke programma 

aan klimaatdoelstellingen besteden. 

Desbetreffende acties zullen tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van het 

specifieke programma worden aangewezen 

en zullen in het kader van de 

desbetreffende beoordelingen en 

herzieningsprocedures opnieuw worden 

beoordeeld. 

(5) Aangezien klimaatverandering een 

van de grootste en belangrijkste 

wereldwijde en maatschappelijke 

uitdagingen is en in het licht van het 

belang om de klimaatverandering aan te 

pakken overeenkomstig de verbintenis van 

de Unie om de Overeenkomst van Parijs en 

de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 

te voeren, zal dit specifieke programma 

bijdragen aan klimaatmainstreaming en het 

verwezenlijken van de algemene 

doelstelling dat 50 % van de uitgaven in de 

EU-begroting klimaatdoelen moet 

ondersteunen. Acties in het kader van het 

specifieke programma moeten ten minste 

50 % van alle financiële middelen van het 

specifieke programma aan de 

klimaatdoelstelling besteden om acties – 

of onderdelen daarvan – te ondersteunen 

die bijdragen aan de verwezenlijking van 

een broeikasgasemissievrije economie in 

uiterlijk 2050. Desbetreffende acties zullen 

vooraf worden aangewezen en tijdens de 

voorbereiding en uitvoering van het 

specifieke programma volledig tot 

uitdrukking komen in het strategisch plan 

en de werkprogramma's, en zullen in het 

kader van de desbetreffende beoordelingen 

en herzieningsprocedures opnieuw worden 

beoordeeld. Op die manier wordt ervoor 

gezorgd dat de doelstelling om ten minste 

50 % van alle financiële middelen van het 

programma in klimaatonderzoek en -

innovatie te investeren efficiënt en tijdig 

wordt behaald. 

Motivering 

Door de uitgaven voor klimaatverandering vast te leggen op 35 % van de Horizon-begroting, 

zoals de Commissie voorstelt, wordt het status quo van het huidige programma slechts in 

stand gehouden. Aangezien klimaatverandering één van de grootste wereldwijde en 

maatschappelijke uitdagingen is, is dit onvoldoende. De overgang naar een 

broeikasgasneutrale economie uiterlijk tegen 2050 moet worden versneld en om dat te 
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bereiken is een ambitieus, van voldoende middelen voorzien O&O&I-beleid het beste 

instrument. 

 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis)  Gezien de aanzienlijke negatieve 

gevolgen van fossiele brandstoffen voor 

de strijd tegen klimaatverandering, moet 

het Horizon Europa-programma het 

uitfaseren van fossiele brandstoffen 

nastreven door geen financiële steun te 

verlenen aan activiteiten of investeringen 

die verband houden met de productie, 

verwerking, distributie, opslag of 

verbranding van fossiele brandstoffen of 

enige andere activiteit die schadelijk is 

voor het klimaat en in tegenspraak is met 

de verbintenissen van de EU uit hoofde 

van de Overeenkomst van Parijs. 

Motivering 

Om de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden 2 °C te houden zijn krachtigere 

maatregelen vereist, met name in een context waarin het energiebeleid van de EU zeker als 

model in internationale onderhandelingen zal worden gebruikt, terwijl de landen die het 

minst aan de stijging van de broeikasgassen hebben bijgedragen (zoals kleine eilanden en de 

minst ontwikkelde landen) de grootste gevolgen van de klimaatverandering zullen 

ondervinden. 

 

Amendement`  4 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De voltooiing van de digitale 

eengemaakte markt en het toenemende 

(8) De voltooiing van de digitale 

eengemaakte markt en het toenemende 
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aantal kansen dat wordt gecreëerd door het 

samenkomen van digitale en fysieke 

technologieën, vereisen een intensivering 

van de investeringen. Horizon Europa zal 

aan deze inspanningen een bijdrage leveren 

door middel van een aanzienlijke toename 

van de uitgaven voor de belangrijkste 

digitale activiteiten op het gebied van 

onderzoek en innovatie ten opzichte van 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie Horizon 20206. Dit moet ervoor 

zorgen dat Europa op digitaal gebied een 

koploper blijft wat wereldwijd onderzoek 

en innovatie betreft. 

aantal kansen dat wordt gecreëerd door het 

samenkomen van digitale en fysieke 

technologieën, vereisen een intensivering 

van de investeringen. Horizon Europa zal 

aan deze inspanningen een bijdrage leveren 

door middel van een aanzienlijke toename 

van de uitgaven voor de belangrijkste 

digitale activiteiten op het gebied van 

onderzoek en innovatie ten opzichte van 

het kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie Horizon 20206. Dit moet ervoor 

zorgen dat Europa op digitaal gebied een 

koploper blijft wat wereldwijd onderzoek 

en innovatie betreft, en moet de 

tenuitvoerlegging van het initiatief van de 

Unie "Digital for Development" (D4D) 

ondersteunen. 

______________ _______________ 

6 In de mededeling van de Commissie "Een 

nieuw, modern meerjarig financieel kader 

voor een Europese Unie die efficiënt haar 

prioriteiten verwezenlijkt na 2020" wordt 

een bedrag van 13 miljard EUR vermeld 

voor de belangrijkste digitale activiteiten in 

het kader van het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie Horizon 2020 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/ALL/?uri=CELEX:52018DC00

98). 

6 In de mededeling van de Commissie "Een 

nieuw, modern meerjarig financieel kader 

voor een Europese Unie die efficiënt haar 

prioriteiten verwezenlijkt na 2020" wordt 

een bedrag van 13 miljard EUR vermeld 

voor de belangrijkste digitale activiteiten in 

het kader van het kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie Horizon 2020 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/nl/ALL/?uri=CELEX:52018DC00

98). 

Motivering 

In overweging 2 van de Horizon-verordening is bepaald dat het programma het effect van 

onderzoek en innovatie op de ontwikkeling, ondersteuning en uitvoering van het beleid van de 

Unie moet versterken. Het D4D-initiatief, dat aangenomen werd bij de conclusies van de 

Raad van 20 november 2017, is daar een uitstekend voorbeeld van. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het programma moet een 

allesomvattende visie inzake onderzoek en 
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productontwikkeling bieden, met als doel 

de coördinatie en samenhang van de 

Europese programma's met nationale en 

internationale initiatieven en 

onderzoeksagenda's te vergroten en 

ervoor te zorgen dat veelbelovende 

producten worden ondersteund gedurende 

het gehele ontwikkelingstraject, met name 

op gebieden waar de markt niet in 

geïnteresseerd is. 

Motivering 

Om het doel inzake het aanpakken van wereldwijde uitdagingen, waaronder de SDG's, te 

bereiken, moet Horizon Europa voorzien in een duidelijke visie op onderzoek en 

productontwikkeling (dit tweede aspect wordt vaak vergeten) en waarborgen dat de 

inspanningen op nationaal, internationaal en EU-gebied samenhangend zijn en worden 

gecoördineerd. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een besluit 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Het werkprogramma voor een 

bepaalde oproep tot het indienen van 

voorstellen in het kader van de pijler 

"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 

concurrentievermogen" kan subsidies 

toestaan voor grootschalige 

productvalidatie en marktreplicatie, 

aangezien dit van specifiek belang is op 

gebieden die kampen met marktfalen en 

aan armoede gerelateerde en 

verwaarloosde ziekten, 

Motivering 

Het is van cruciaal belang dat de financiering van Horizon Europa wordt beschermd en met 

prioriteit wordt ingezet om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden waarbij het 

maar al te vaak ontbreekt aan winstgevende commerciële markten om wetenschap, 

technologie en innovatie te stimuleren. Op deze gebieden is overheidsfinanciering voor het 

hele O&O-traject van essentieel belang en kan deze worden gebruikt om op doeltreffende 

wijze investeringen door de particuliere sector te mobiliseren. 
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Amendement  7 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter d 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de internationale samenwerking 

versterken; 

d) de internationale samenwerking 

versterken, de betrokkenheid van 

onderzoekers uit onwikkelingslanden 

stimuleren en bijdragen tot de 

verwezenlijking van de relevante beloften 

van de Unie, in het bijzonder de punten 

49, 116, 120 en 121 van de actieagenda 

van Addis Abeba, en artikel 7, lid 7, en 

artikel 10, lid 5, van de Overeenkomst van 

Parijs; 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter e 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) onderzoekers en innovators 

aantrekken, opleiden en behouden in de 

Europese Onderzoeksruimte, onder andere 

door middel van mobiliteit van 

onderzoekers; 

e) onderzoekers en innovators 

aantrekken, opleiden en behouden in de 

Europese Onderzoeksruimte, onder andere 

door middel van mobiliteit van 

onderzoekers, en daarbij een braindrain 

uit ontwikkelingslanden vermijden en de 

opbouw van onderzoek en innovatie 

(O&I) in deze landen ondersteunen, in 

coördinatie met het 

ontwikkelingsinstrument van de Unie; 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) open wetenschap stimuleren en 

zichtbaarheid voor het publiek en open 

toegang tot resultaten verzekeren; 

f) open wetenschap stimuleren en 

zichtbaarheid voor het publiek en open 

toegang tot onderzoeksgegevens en -

resultaten verzekeren zodat 

wetenschappelijke informatie meer wordt 

gedeeld en gebruikt, waarbij de 

intellectuele-eigendomsrechten worden 

geëerbiedigd wanneer dit naar behoren 

gerechtvaardigd is; 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter h 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) de uitvoering van 

beleidsprioriteiten van de Unie 

ondersteunen; 

h) de uitvoering van 

beleidsprioriteiten van de Unie 

ondersteunen, met inbegrip van het 

verwezenlijken van de Overeenkomst van 

Parijs en de SDG's, in de Unie en 

wereldwijd; 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) het verband tussen onderzoek en 

innovatie en andere beleidsonderdelen, 

waaronder de doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling, versterken; 

i) het verband tussen onderzoek en 

innovatie en andere beleidsonderdelen en 

wereldwijde uitdagingen, waaronder de 

doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling, versterken; 
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Amendement  12 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter k 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

k) burgers en eindgebruikers bij 

processen voor co-ontwerp en cocreatie 

betrekken; 

k) burgers, organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en 

eindgebruikers betrekken bij het opstellen 

van de O&I-agenda, met inbegrip van 

processen voor co-ontwerp en cocreatie; 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter k bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 k bis) marktfalen aanpakken, zoals het 

gebrek aan O&I met betrekking tot 

bepaalde mondiale en maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor de interesse vanuit 

de particuliere sector beperkt is, of 

suboptimale investeringssituaties; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

l) de communicatie over wetenschap 

verbeteren; 

l) de communicatie over wetenschap 

verbeteren door middel van 

opensourceplatforms; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 2 – lid 2 – letter p bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 p bis) ervoor zorgen dat ten minste 50 % 

van de financiering van Horizon Europa 

wordt besteed aan onderzoek en innovatie 

in verband met het klimaat, waardoor 

moet worden gegarandeerd dat het 

specifiek programma bijdraagt aan de 

opvoering van de nationale klimaat- en 

energiedoelstellingen en dat het de 

streefdoelen in de nationale energie- en 

klimaatplannen verhoogt. 

 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De geïntegreerde uitvoering van de 

doelstellingen op programmaniveau van 

Horizon Europa wordt gewaarborgd door 

meerjarige strategische planning. Door zo 

te plannen wordt de nadruk gelegd op 

impact voor het programma in het 

algemeen en samenhang tussen de 

verschillende pijlers van het programma 

alsook op synergie met andere EU-

programma's en ondersteuning van en door 

andere EU-beleidsmaatregelen. 

De geïntegreerde uitvoering van de 

doelstellingen op programmaniveau van 

Horizon Europa wordt gewaarborgd door 

meerjarige strategische planning. Door zo 

te plannen wordt de nadruk gelegd op 

impact voor het programma in het 

algemeen en samenhang tussen de 

verschillende pijlers van het programma 

alsook op synergie met andere EU-

programma's en ondersteuning van en door 

andere EU-beleidsmaatregelen. De 

procedure voor strategische planning 

moet ervoor zorgen dat Horizon Europa 

gericht is op de verwezenlijking van de 

SDG's en dat specifieke SDG's en SDG-

doelstellingen een doorslaggevende 

invloed hebben op de keuze van 

onderwerpen en de formulering van de 

oproepen tot het indienen van voorstellen 

voor de clusters van pijler II, 

"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 

concurrentievermogen". 
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Amendement  17 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De strategische planning zal een sterke 

betrokkenheid van burgers en 

maatschappelijke organisaties in alle 

fasen van onderzoek en innovatie 

bevorderen alsook de cocreatie van kennis 

en de doeltreffende stimulering van 

gendergelijkheid, met inbegrip van de 

integratie van de genderdimensie in 

onderzoeks- en innovatieonderwerpen, en 

zal de naleving van de hoogste ethische en 

integriteitsnormen verzekeren en 

bevorderen. 

De strategische planning zal een sterke 

betrokkenheid van burgers en het 

maatschappelijk middenveld bevorderen, 

zowel binnen het 

strategischeplanningsproces zelf, als in 

alle andere fasen van onderzoek en 

innovatie, met inbegrip van de vaststelling 

van de onderzoeksagenda's, in het 

bijzonder bij het bepalen van de 

onderzoeksprioriteiten van pijler II, 

"Wereldwijde uitdagingen en industrieel 

concurrentievermogen". Met het oog 

hierop wordt een gestructureerde dialoog 

met het maatschappelijk middenveld tot 

stand gebracht. Het proces zal tevens de 

cocreatie van kennis en de doeltreffende 

stimulering van gendergelijkheid 

bevorderen, met inbegrip van de integratie 

van de genderdimensie in onderzoeks- en 

innovatieonderwerpen, en zal verantwoord 

onderzoek en verantwoorde innovatie 

evenals de naleving van de hoogste 

ethische en integriteitsnormen verzekeren 

en bevorderen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De strategische planning zal bijdragen aan 

de ontwikkeling en uitvoering van het 

beleid voor de betrokken gebieden op EU-

niveau en zal het beleid en de 

beleidsbenaderingen in de lidstaten 

aanvullen. Tijdens het 

strategischeplanningsproces zal rekening 

worden gehouden met EU-

De strategische planning zal bijdragen aan 

de ontwikkeling en uitvoering van het 

beleid voor de betrokken gebieden op EU-

niveau en zal het beleid en de 

beleidsbenaderingen in de lidstaten 

aanvullen. Tijdens het 

strategischeplanningsproces zal rekening 

worden gehouden met EU-
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beleidsprioriteiten om de bijdrage van 

onderzoek en innovatie aan de 

totstandbrenging van beleid te vergroten. 

Er zal ook rekening worden gehouden met 

prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 

wetenschappelijk bewijs alsook met 

relevante bestaande initiatieven op 

nationaal en EU-niveau. 

beleidsprioriteiten, met inbegrip van de 

SDG's, om de bijdrage van onderzoek en 

innovatie aan de totstandbrenging van 

beleid te vergroten. Er zal ook rekening 

worden gehouden met 

prognoseactiviteiten, onderzoeken en ander 

wetenschappelijk bewijs alsook met 

relevante bestaande initiatieven op 

nationaal en EU-niveau. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij de uitvoering van Horizon Europa 

wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 

van onderzoek en innovatie een 

evenwichtige en brede benadering wordt 

gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 

ontwikkeling van nieuwe producten, 

processen en diensten op basis van 

wetenschappelijke en technologische 

kennis en doorbraken, maar die ook het 

gebruik van bestaande technologieën in 

nieuwe toepassingen en voortdurende 

verbetering alsook niet-technologische en 

sociale innovaties omvat. Een 

systematische, discipline-, sector- en 

beleidsoverschrijdende benadering van 

onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 

dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 

terwijl er ook nieuwe concurrerende 

bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 

wat de concurrentie en particuliere 

investeringen zal bevorderen en het gelijke 

speelveld binnen de interne markt veilig 

zal stellen. 

Bij de uitvoering van Horizon Europa 

wordt er speciaal op gelet dat ten aanzien 

van onderzoek en innovatie een 

evenwichtige en brede benadering wordt 

gehanteerd die niet beperkt blijft tot de 

ontwikkeling van nieuwe producten, 

processen en diensten op basis van 

wetenschappelijke en technologische 

kennis en doorbraken, maar die ook het 

gebruik van bestaande technologieën in 

nieuwe toepassingen en voortdurende 

verbetering alsook niet-technologische en 

sociale innovaties omvat. Een 

systematische, discipline-, sector- en 

beleidsoverschrijdende benadering van 

onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen 

dat uitdagingen kunnen worden aangepakt 

terwijl er ook nieuwe concurrerende 

bedrijven en industrieën zullen ontstaan, 

wat de concurrentie en particuliere 

investeringen zal bevorderen en het gelijke 

speelveld binnen de interne markt veilig 

zal stellen. Overeenkomstig de 

verbintenissen van de Unie op het gebied 

van de bestrijding en uitbanning van 

armoede, wordt bijzondere aandacht 

besteed aan innovatie ten gunste van 

internationale ontwikkeling en 

humanitaire hulp.  
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Amendement  20 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie zal systematisch de 

resultaten van de onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten in het kader van het 

programma identificeren en registreren en 

zij zal deze resultaten en kennis op niet-

discriminerende wijze doorgeven aan of 

verspreiden onder grote en kleine 

industrieën en bedrijven, 

overheidsdiensten, de academische wereld, 

maatschappelijke organisaties en 

beleidsmakers om de Europese 

toegevoegde waarde van het programma zo 

groot mogelijk te maken. 

De Commissie zal systematisch de 

resultaten van de onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten in het kader van het 

programma identificeren en registreren en 

zij zal deze resultaten en kennis op niet-

discriminerende wijze doorgeven aan of 

verspreiden onder grote en kleine 

industrieën en bedrijven, 

overheidsdiensten, de academische wereld, 

maatschappelijke organisaties en 

beleidsmakers – zowel binnen als buiten 

de Unie – om de Europese toegevoegde 

waarde van het programma en de focus op 

de SDG's zo groot mogelijk te maken. 

Daarom moeten wetenschappelijke 

publicaties, resultaten en 

achtergrondgegevens gericht zijn op open 

toegang. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 19 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Door de acties binnen een internationaal 

samenwerkingsinitiatief van een ongeziene 

grootte af te stemmen op andere naties en 

regio's van de wereld, zal het effect groter 

zijn. Partners uit de hele wereld zullen 

worden uitgenodigd om op basis van 

wederzijds voordeel mee te werken aan de 

inspanningen van de EU als integraal 

onderdeel van initiatieven ter 

ondersteuning van EU-acties voor 

duurzaamheid, versterkte excellentie op het 

gebied van onderzoek en innovatie en 

concurrentievermogen. 

Door de acties binnen een internationaal 

samenwerkingsinitiatief van een ongeziene 

grootte af te stemmen op andere naties en 

regio's van de wereld, met name lage- en 

middeninkomenslanden, zal het effect 

groter zijn en kan een gemeenschappelijke 

toekomst worden gecreëerd op basis van 

duurzame ontwikkeling door het bundelen 

van kennis, capaciteit en infrastructuur 

ter ondersteuning van acties van beide 

kanten. Partners uit de hele wereld, met 

inbegrip van onderzoeks- en 

onderwijspartners, vertegenwoordigers uit 
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de sector, overheden en ngo's, zullen 

worden uitgenodigd om op basis van 

wederzijds voordeel mee te werken aan de 

inspanningen van de EU als integraal 

onderdeel van initiatieven ter 

ondersteuning van EU-acties voor 

armoedebestrijding, duurzaamheid, 

versterkte excellentie op het gebied van 

onderzoek en innovatie en 

concurrentievermogen. De internationale 

overdracht van kennis, capaciteit en 

infrastructuur tussen de partners zal een 

gemeenschappelijke aanpak stimuleren en 

regelgeving bevorderen die synergetische 

handel tussen alle partijen mogelijk 

maakt.  

 

 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – alinea 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Internationale gezamenlijke acties zullen 

een doeltreffende aanpak van wereldwijde 

maatschappelijke uitdagingen en doelen 

voor duurzame ontwikkeling verzekeren 

alsook toegang tot de grootste talenten en 

deskundigheid en de beste bronnen ter 

wereld, en een betere vraag en een beter 

aanbod van innovatieve oplossingen. 

Internationale gezamenlijke acties met 

bijzondere aandacht voor het aanpakken 

van marktfalen zullen, zoals gedefinieerd 

in artikel 2, lid 1 bis, van de [verordening 

tot vaststelling van Horizon Europa – het 

kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie, en tot vaststelling van de regels 

voor deelname en verspreiding], een 

doeltreffende aanpak van wereldwijde 

maatschappelijke uitdagingen en 

verwaarloosde onderzoeksgebieden 
verzekeren, alsook de verwezenlijking van 

de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. 

Gezien het wereldwijde karakter van deze 

uitdagingen en het feit dat ze nauw 

verband houden met landen met een laag 

of gemiddeld inkomen, moeten de 

inspanningen worden gericht op een 

strategische samenwerking tussen de 

grootste talenten en deskundigheid en de 

beste bronnen ter wereld. Tegelijkertijd 

moet het ontwikkelingsbeleid in acht 
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worden genomen, om een braindrain uit 

ontwikkelingslanden te voorkomen. De 

internationale samenwerking zal zijn 

gebaseerd op gezamenlijke doelstellingen 

die internationale samenwerking vereisen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – OPEN WETENSCHAP inleiding – alinea 4 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Tegelijkertijd zijn onderzoek, 

technologische ontwikkeling en innovatie 

essentieel om wereldwijde uitdagingen 

aan te pakken. Dit wordt met name 

erkend in de Overeenkomst van Parijs, de 

actieagenda van Addis Abeba en de VN-

agenda 2030. De EU zal haar beloftes in 

dit verband nakomen, samenwerken voor 

onderzoek dat relevant is voor de SDG's, 

en innovatie in ontwikkelingslanden 

ondersteunen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – alinea 4 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De maatregelen onder deze pijler om de 

mobiliteit van onderzoekers te bevorderen, 

zullen weloverwogen toegepast worden, 

om te vermijden dat zij bijdragen aan de 

braindrain uit ontwikkelingslanden. De 

opbouw van onderzoekscompetentie in 

deze landen zal worden ondersteund, in 

samenwerking met het instrument dat 

gebruikt wordt voor de tenuitvoerlegging 

van het ontwikkelingsbeleid van de Unie. 
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Amendement  25 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 2 – punt 2.1. – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Europa heeft behoefte aan een fundament 

aan hooggekwalificeerd en veerkrachtig 

menselijk kapitaal in onderzoek en 

innovatie dat zich gemakkelijk kan 

aanpassen aan en duurzame oplossingen 

kan vinden voor toekomstige uitdagingen, 

zoals grote demografische veranderingen 

in Europa. Om excellentie te verzekeren 

moeten onderzoekers mobiel zijn, 

samenwerken en kennis verbreiden over 

landen, sectoren en disciplines heen, met 

de juiste combinatie van kennis en 

vaardigheden om maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken en innovatie te 

ondersteunen. 

Europa heeft behoefte aan een fundament 

aan hooggekwalificeerd en veerkrachtig 

menselijk kapitaal in onderzoek en 

innovatie dat zich gemakkelijk kan 

aanpassen aan en duurzame oplossingen 

kan vinden voor toekomstige uitdagingen, 

zoals grote demografische veranderingen 

in Europa en in de wereld. Om excellentie 

te verzekeren moeten onderzoekers mobiel 

zijn, samenwerken en kennis verbreiden 

over landen, sectoren en disciplines heen, 

met de juiste combinatie van kennis en 

vaardigheden om maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken en innovatie te 

ondersteunen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 2 – punt 2.2.1. – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De EU moet een referentiepunt voor 

excellent onderzoek blijven, zodat zij 

aantrekkelijk is voor de meest 

veelbelovende onderzoekers uit Europa en 

daarbuiten in alle fasen van hun carrière. 

Dit kan worden bereikt door onderzoekers 

en onderzoekspersoneel in staat te stellen 

tussen landen, sectoren en disciplines te 

verhuizen en samen te werken en zo 

kwaliteitsvolle opleidings- en 

carrièrekansen te benutten. Dit zal 

carrièreoverstappen tussen de academische 

en niet-academische sector mogelijk 

maken en ondernemerschap stimuleren. 

De EU moet een referentiepunt voor 

excellent onderzoek blijven, zodat zij 

aantrekkelijk is voor de meest 

veelbelovende onderzoekers uit Europa en 

daarbuiten, ook uit landen met een laag of 

middeninkomen, in alle fasen van hun 

carrière. Dit kan worden bereikt door 

onderzoekers en onderzoekspersoneel in 

staat te stellen tussen landen, sectoren en 

disciplines te verhuizen en samen te 

werken en zo kwaliteitsvolle opleidings- en 

carrièrekansen te benutten. Dit zal 

carrièreoverstappen tussen de academische 

en niet-academische sector mogelijk 

maken en ondernemerschap stimuleren. 
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Amendement  27 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler I – punt 2 – punt 2.2.3. – alinea 2 – streepje 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

samenwerking, productie en verbreiding 

van kennis binnen de EU en daarbuiten. 

samenwerking, productie en verbreiding 

van kennis binnen de EU en daarbuiten, 

met inbegrip van landen met een laag of 

middeninkomen. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler 2 – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Veel van de uitdagingen waarmee de EU 

wordt geconfronteerd, zijn ook 

wereldwijde uitdagingen. De schaal en 

complexiteit van de problemen zijn enorm; 

om oplossingen te vinden zijn dan ook de 

gepaste geldmiddelen, hulpbronnen en 

inspanningen nodig. Het is precies op deze 

gebieden dat de EU moet samenwerken: 

slim, flexibel en eensgezind ten voordele 

en voor het welzijn van de burgers. 

Veel van de uitdagingen waarmee de EU 

wordt geconfronteerd, zijn ook 

wereldwijde uitdagingen. De schaal en 

complexiteit van de problemen zijn enorm; 

om oplossingen te vinden zijn dan ook de 

gepaste geldmiddelen, hulpbronnen en 

inspanningen nodig. Het is precies op deze 

gebieden dat de EU moet samenwerken: 

slim, flexibel en eensgezind ten voordele 

en voor het welzijn van de burgers en de 

wereld. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler 2 – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Er kan een groter effect worden bereikt 

door de acties af te stemmen op andere 

naties en regio's van de wereld binnen een 

ongezien internationaal 

samenwerkingsinitiatief in 

overeenstemming met de doelen voor 

Er kan een groter effect worden bereikt 

door de acties af te stemmen op andere 

naties en regio's van de wereld, met 

inbegrip van landen met een laag en 

middeninkomen, binnen een ongezien 

internationaal samenwerkingsinitiatief in 
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duurzame ontwikkeling en de 

Klimaatovereenkomst van Parijs. Partners 

uit de hele wereld zullen worden 

uitgenodigd om op basis van wederzijds 

voordeel mee te werken aan de 

inspanningen van de EU als integraal 

onderdeel van onderzoek en innovatie voor 

duurzaamheid. 

overeenstemming met de doelen voor 

duurzame ontwikkeling en de 

Klimaatovereenkomst van Parijs. Partners 

uit de hele wereld zullen worden 

uitgenodigd om op basis van 

gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel mee te werken aan de 

inspanningen van de EU als integraal 

onderdeel van onderzoek en innovatie voor 

duurzaamheid. 

Motivering 

De EU heeft in de actieagenda van Addis Abeba toegezegd samen te werken voor onderzoek 

in verband met de SDG's op basis van "gemeenschappelijke belangen en wederzijds voordeel" 

(punt 120). 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler 2 – alinea 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onderzoek en innovatie zijn belangrijke 

drijvende krachten achter duurzame groei 

en industriële concurrentiekracht en zij 

zullen bijdragen aan het vinden van 

oplossingen voor de problemen van 

vandaag om zo snel mogelijk de negatieve 

en gevaarlijke trend waarbij economische 

ontwikkeling, het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en sociale problemen met 

elkaar verbonden zijn, om te keren en in 

nieuwe zakelijke mogelijkheden om te 

zetten. 

Onderzoek en innovatie zijn belangrijke 

drijvende krachten achter duurzame 

ontwikkeling, met inbegrip van duurzame 

groei en industriële concurrentiekracht en 

zij zullen bijdragen aan het vinden van 

oplossingen voor de problemen van 

vandaag om zo snel mogelijk de negatieve 

en gevaarlijke trend waarbij economische 

ontwikkeling, het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen en sociale problemen met 

elkaar verbonden zijn, om te keren en ook 

in nieuwe zakelijke mogelijkheden om te 

zetten. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler 2 – alinea 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De clusters zullen digitale, opkomende en 

sleuteltechnologieën ontwikkelen en 

toepassen als onderdeel van een 

gemeenschappelijke strategie om het 

industriële leiderschap van de EU te 

bevorderen. In voorkomend geval zal van 

ruimtegegevens en -diensten gebruik 

worden gemaakt. 

De clusters zullen zijn gericht op de 

aanpak van maatschappelijke 

uitdagingen, aan de hand van de SDG's, 

en zullen digitale, opkomende en 

sleuteltechnologieën ontwikkelen en 

toepassen als onderdeel van een 

gemeenschappelijke strategie om het 

industriële leiderschap van de EU in het 

kader van duurzame ontwikkeling te 

bevorderen. In voorkomend geval zal van 

ruimtegegevens en -diensten gebruik 

worden gemaakt. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1. – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Volgens de Europese pijler van sociale 

rechten heeft iedereen recht op tijdige 

toegang tot betaalbare preventieve en 

curatieve gezondheidszorg van goede 

kwaliteit. Dit bevestigt de inzet van de EU 

voor de doelen voor duurzame 

ontwikkeling van de VN waarbij de 

universele gezondheidszorg tegen 2030 

voor iedereen en op elke leeftijd 

toegankelijk moet zijn, niemand aan zijn 

lot wordt overgelaten en een einde wordt 

gemaakt aan vermijdbare sterfgevallen. 

Volgens de Europese pijler van sociale 

rechten heeft iedereen recht op tijdige 

toegang tot betaalbare preventieve en 

curatieve gezondheidszorg van goede 

kwaliteit. SDG 3 roept op tot het 

verzekeren van een gezond leven en de 

bevordering van welzijn voor allen, op 

elke leeftijd. Het gebrek aan onderzoek 

naar mogelijke vaccins en behandelingen 

voor bepaalde ziekten, die vooral of 

uitsluitend armeren treffen, vormt een 

duidelijk marktfalen. Activiteiten in deze 

cluster moeten dit falen aanpakken, en 

ook op andere manieren het nastreven 

van SDG3 en de daaraan gekoppelde 

doelstellingen ondersteunen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 1 – punt 1.1. – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onderzoek en innovatie op het gebied van 

gezondheid hebben een grote rol gespeeld 

bij het bereiken van dit resultaat maar ook 

bij de verbetering van de productiviteit en 

kwaliteit in de gezondheids- en 

zorgindustrie. De EU krijgt echter 

voortdurend te maken met nieuwe, 

opkomende of aanhoudende uitdagingen 

die een gevaar vormen voor de burgers en 

de volksgezondheid, de duurzaamheid van 

de systemen voor gezondheidszorg en 

sociale bescherming en de 

concurrentiekracht van de gezondheids- en 

zorgindustrie. De grote uitdagingen op het 

gebied van gezondheid in de EU omvatten: 

het gebrek aan doeltreffende 

gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie; de toename van niet-

overdraagbare ziekten; de uitbreiding van 

antimicrobiële resistentie en het opkomen 

van infectieuze epidemieën; de 

toegenomen milieuverontreiniging; 

aanhoudende ongelijkheid op het gebied 

van gezondheid tussen en binnen landen 

waarbij kansarme personen en personen in 

kwetsbare levensstadia onevenredig 

worden benadeeld; het opsporen, 

begrijpen, beheersen, voorkomen en 

beperken van gezondheidsrisico's in een 

snel veranderende sociale, stedelijke en 

natuurlijke omgeving; de toenemende 

kostprijs van Europese gezondheidsstelsels 

en de toename van gepersonaliseerde 

geneeskunde en digitalisering op het 

gebied van gezondheid en zorg; en de 

toenemende druk op de Europese 

gezondheids- en zorgindustrie om 

concurrerend te blijven ten opzichte van 

nieuwe en opkomende wereldwijde spelers 

door gezondheidsinnovaties te 

ontwikkelen. 

Onderzoek en innovatie op het gebied van 

gezondheid, met inbegrip van 

productontwikkeling, hebben een grote rol 

gespeeld bij het bereiken van dit resultaat 

maar ook bij de verbetering van de 

productiviteit en kwaliteit in de 

gezondheids- en zorgindustrie. De EU 

krijgt echter voortdurend te maken met 

nieuwe, opkomende of aanhoudende 

uitdagingen die een gevaar vormen voor de 

burgers en de volksgezondheid, de 

duurzaamheid van de systemen voor 

gezondheidszorg en sociale bescherming 

en de concurrentiekracht van de 

gezondheids- en zorgindustrie. De grote 

uitdagingen op het gebied van gezondheid 

in de EU omvatten: het gebrek aan 

doeltreffende gezondheidsbevordering en 

ziektepreventie; de toename van niet-

overdraagbare ziekten; de uitbreiding van 

antimicrobiële resistentie en het opkomen 

van infectieuze epidemieën; de 

toegenomen milieuverontreiniging; 

aanhoudende ongelijkheid op het gebied 

van gezondheid tussen en binnen landen 

waarbij kansarme personen en personen in 

kwetsbare levensstadia onevenredig 

worden benadeeld; het opsporen, 

begrijpen, beheersen, voorkomen en 

beperken van gezondheidsrisico's in een 

snel veranderende sociale, stedelijke en 

natuurlijke omgeving; de hoge kostprijs 

van sommige innovatieve 

gezondheidsinstrumenten en -

technologieën, de toenemende kostprijs 

van Europese gezondheidsstelsels en de 

toename van gepersonaliseerde 

geneeskunde en digitalisering op het 

gebied van gezondheid en zorg; en de 

toenemende druk op de Europese 

gezondheids- en zorgindustrie om 

concurrerend te blijven ten opzichte van 

nieuwe en opkomende wereldwijde spelers 

door gezondheidsinnovaties te 

ontwikkelen. Het aantal sterfgevallen als 

gevolg van vermijdbare ziekten is 

wereldwijd nog steeds onaanvaardbaar 
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hoog, met name onder kinderen. In 

ontwikkelingslanden hebben vele mensen 

geen toegang tot essentiële 

geneesmiddelen, omdat deze onbetaalbaar 

zijn of er niet voldoende is geïnvesteerd in 

de aanpak van verwaarloosde ziekten. 

Onderzoek op het gebied van gezondheid 

moet in het kader van Horizon Europa 

worden gebaseerd op de beginselen die 

zijn uiteengezet in de Verklaring van 

Doha over de TRIPS-overeenkomst en 

volksgezondheid, teneinde het onderzoek 

naar verwaarloosde ziekten uit te breiden, 

wereldwijde toegang tot essentiële 

geneesmiddelen te waarborgen, het recht 

op gezondheidszorg te erkennen als een 

mensenrecht en nieuwe 

financieringsmechanismen te stimuleren 

om de samenwerking op te voeren en 

zodoende wereldwijde uitdagingen op het 

gebied van gezondheid aan te pakken, 

zowel in Europa als in 

ontwikkelingslanden.  

 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1. – alinea 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze gezondheidsuitdagingen zijn 

complex, onderling verbonden en van 

mondiale aard en moeten met 

multidisciplinaire, sectoroverschrijdende 

en transnationale samenwerkingen worden 

aangepakt. De onderzoeks- en innovatie-

activiteiten zullen nauwe banden 

opbouwen tussen op ontdekking gericht 

onderzoek, klinisch onderzoek, 

epidemiologisch onderzoek, 

milieuonderzoek en sociaaleconomisch 

onderzoek alsook met onderzoek op het 

vlak van regelgeving. Zij zullen de 

gezamenlijke vaardigheden van de 

academische wereld en de industrie 

Deze gezondheidsuitdagingen zijn 

complex, onderling verbonden en van 

mondiale aard en moeten met 

multidisciplinaire, sectoroverschrijdende 

en transnationale samenwerkingen, ook 

met landen met een laag en 

middeninkomen, worden aangepakt. De 

onderzoeks- en innovatie-activiteiten 

zullen nauwe banden opbouwen tussen op 

ontdekking gericht onderzoek, klinisch 

onderzoek, epidemiologisch onderzoek, 

milieuonderzoek en sociaaleconomisch 

onderzoek alsook met onderzoek op het 

vlak van regelgeving. Zij zullen de 

gezamenlijke vaardigheden van de 
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aanwenden en hun samenwerking met 

gezondheidsdiensten, patiënten, 

beleidsmakers en burgers stimuleren om 

publieke financiering te benutten en het 

gebruik van resultaten in de klinische 

praktijk en in de gezondheidsstelsels te 

verzekeren. Zij zullen strategische 

samenwerking op internationaal en EU-

niveau stimuleren om de deskundigheid, 

capaciteit en middelen te bundelen die 

nodig zijn om voordelen op het gebied van 

schaal, toepassingsgebied en snelheid te 

creëren en de verwachte baten en de 

financiële risico's te delen. 

academische wereld, 

productontwikkelaars zonder 

winstoogmerk en de industrie aanwenden 

en hun samenwerking met 

gezondheidsdiensten, patiënten, 

beleidsmakers, organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en burgers 

stimuleren om publieke financiering te 

benutten en het gebruik van resultaten in de 

klinische praktijk en in de 

gezondheidsstelsels te verzekeren. Zij 

zullen strategische samenwerking op 

internationaal en EU-niveau stimuleren om 

de deskundigheid, capaciteit en middelen 

te bundelen die nodig zijn om voordelen op 

het gebied van schaal, toepassingsgebied 

en snelheid te creëren en de verwachte 

baten en de financiële risico's te delen. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 1 – punt 1.1. – alinea 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Armoedegerelateerde en verwaarloosde 

ziekten vormen een wereldwijd probleem 

en de hiaten op onderzoeksgebied moeten 

worden opgevuld door te zorgen voor 

innovatie die uitgaat van de behoeften van 

de patiënten. Door dergelijke (opnieuw) 

opduikende infectieziekten in de Europese 

regio en het probleem van antimicrobiële 

resistentie wordt het des te duidelijker dat 

er een allesomvattende, internationaal 

gecoördineerde aanpak moet worden 

uitgewerkt en er meer overheidssteun 

moet worden toegekend aan O&O. 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.1. – alinea 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om een gelijke toegang tot behandeling, 

preventie of diagnose van ernstig 

invaliderende of levensbedreigende 

ziekten te bevorderen, en te verzekeren dat 

door de overheid gefinancierde O&I leidt 

tot passende, veilige, effectieve, 

toegankelijke en betaalbare oplossingen, 

vraagt Horizon Europa aan de 

begunstigden van financiering voor deze 

projecten om toelichting te geven over hoe 

zij toegang tot projectresultaten zullen 

verzekeren, met inbegrip van potentiële 

toekomstige gezondheidsinstrumenten. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 1 – punt 1.2.1. – alinea 1 – streepje 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de gezondheid van moeders, 

vaders, zuigelingen en kinderen alsook de 

rol van ouders; 

– de gezondheid van moeders, 

vaders, zuigelingen en kinderen alsook de 

rol van ouders; de overlevingskansen van 

kinderen en moeders; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 2 – punt 1.2.2. – alinea 2 – streepje 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Technologieën voor het beoordelen 

van gevaren veroorzaakt door, 

blootstellingen aan en gezondheidseffecten 

van chemische stoffen, verontreinigende 

stoffen en andere stressfactoren, met 

inbegrip van klimaat- en 

milieugerelateerde stressfactoren, en de 

gezamenlijke effecten van verschillende 

– Veilige, doeltreffende en 

betaalbare technologieën, met inbegrip 

van goedkope technologieën, voor het 

beoordelen van gevaren veroorzaakt door, 

blootstellingen aan en gezondheidseffecten 

van chemische stoffen, verontreinigende 

stoffen en andere stressfactoren, met 

inbegrip van klimaat- en 

milieugerelateerde stressfactoren, en de 
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stressfactoren; gezamenlijke effecten van verschillende 

stressfactoren; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2.3. – alinea 4 – streepje 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– behandelingen en remedies, met 

inbegrip van zowel farmacologische als 

niet-farmacologische behandelingen; 

– geschikte, veilige, doeltreffende en 

betaalbare behandelingen en remedies, met 

inbegrip van zowel farmacologische als 

niet-farmacologische behandelingen; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2.4. – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Mensen tegen grensoverschrijdende 

gevaren voor de gezondheid beschermen is 

een grote uitdaging op het gebied van 

volksgezondheid en vereist een 

doeltreffende internationale samenwerking 

op EU- en wereldniveau. Dit omvat 

preventie, paraatheid, vroegtijdige 

opsporing, behandeling en genezing van 

infectieziekten en het aanpakken van 

antimicrobiële resistentie (AMR) volgens 

een "één gezondheid"-benadering.  

Mensen tegen besmettelijke ziekten, 

grensoverschrijdende gevaren voor de 

gezondheid en armoedegerelateerde en 

verwaarloosde ziekten beschermen is een 

grote uitdaging op het gebied van 

volksgezondheid en vereist een 

doeltreffende internationale samenwerking 

op EU- en wereldniveau, evenals 

coördinatie tussen de 

financieringsinstrumenten van de Unie op 

het gebied van O&O en internationale 

ontwikkeling. Dit omvat de ontwikkeling 

van instrumenten voor preventie, 

paraatheid, vroegtijdige opsporing, 

behandeling en genezing van 

infectieziekten en het aanpakken van 

antimicrobiële resistentie. Voor een aantal 

infectieziekten is er een gebrek aan O&O-

investeringen door de privésector door het 

gebrek aan marktstimulansen om te 

investeren in de preventie, behandeling en 

diagnose van deze vaak 

armoedegerelateerde ziekten, waardoor 
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een ambitieuzere investering door de 

openbare sector zich opdringt. Er zijn met 

name gebundelde Europese inspanningen 

nodig wat betreft complexe en kostbare 

klinische proeven in late 

onderzoeksstadia, alsook voor de 

ondersteuning van een sterker ethisch en 

regelgevend kader. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2.4. – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– vaccins, diagnosemethoden, 

behandelingen en remedies voor 

infectieziekten, met inbegrip van 

comorbiditeit en coïnfecties; 

– nieuwe ontwikkeling en 

optimalisering van geschikte, veilige, 

doeltreffende en betaalbare vaccins, 

diagnosemethoden, behandelingen en 

remedies voor infectieziekten, met inbegrip 

van comorbiditeit en coïnfecties waarbij 

prioriteit wordt verleend aan 

armoedegerelateerde en verwaarloosde 

ziekten wanneer de commerciële markten 

op dit gebied achterblijven, en aan ziekten 

die in hoge mate te kampen hebben met 

antimicrobiële resistentie; 

 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2.4. – alinea 2 – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– hindernissen voor de toepassing en 

integratie van medische interventies in de 

klinische praktijk en het 

gezondheidsstelsel; 

– hindernissen voor de toepassing en 

integratie van medische interventies in de 

klinische praktijk en het 

gezondheidsstelsel, waaronder versterking 

van het regelgevend kader in landen met 

een laag of gemiddeld inkomen; 
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Amendement  43 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 1 – punt 1.2.4. – alinea 2 – streepje 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

grensoverschrijdende aspecten van 

infectieziekten en specifieke uitdagingen in 

lage- en middeninkomenslanden, zoals 

tropische ziekten. 

grensoverschrijdende aspecten van 

onderzoek naar en ontwikkeling van 

geneesmiddelen tegen infectieziekten en 

specifieke uitdagingen in lage- en 

middeninkomenslanden, in het bijzonder 

armoedegerelateerde ziekten, zoals 

verwaarloosde tropische ziekten, aids, 

tuberculose en malaria. 

Armoedegerelateerde en verwaarloosde 

ziekten moeten worden aangepakt aan de 

hand van een alomvattende benadering 

die gestoeld is op een partnerschap met de 

lidstaten, de getroffen regio's en de 

onderzoeks- en expertisecentra, die 

voortbouwt op het succes van het tweede 

partnerschapsprogramma voor klinische 

proeven tussen Europese en 

ontwikkelingslanden (EDCTP2) en die de 

ontwikkeling omvat van nieuwe 

behandelingsmethodes voor 

infectieziekten om antibioticaresistentie 

tegen te gaan.  

 

Amendement  44 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2.5. – alinea 1 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezondheidstechnologieën en -

instrumenten zijn essentieel voor de 

volksgezondheid en hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de grote 

verbeteringen op het gebied van 

levenskwaliteit, gezondheid en zorg in de 

EU. Een belangrijke strategische uitdaging 

is dus het ontwerpen, ontwikkelen, leveren 

en toepassen van geschikte, betrouwbare, 

Gezondheidstechnologieën en -

instrumenten zijn essentieel voor de 

volksgezondheid en hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de grote 

verbeteringen op het gebied van 

levenskwaliteit, gezondheid en zorg in de 

EU. Een belangrijke strategische uitdaging 

is dus het ontwerpen, ontwikkelen, leveren 

en toepassen van geschikte, betrouwbare, 
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veilige en kostenefficiënte instrumenten en 

technologieën voor gezondheid en zorg, 

rekening houdend met de behoeften van 

personen met een handicap en de 

verouderende bevolking. Dit omvat 

kunstmatige intelligentie en andere digitale 

technologieën die aanzienlijk beter zijn dan 

bestaande technologieën en die een 

concurrerende en duurzame 

gezondheidsindustrie stimuleren die 

hoogwaardige banen oplevert. De Europese 

gezondheidsindustrie is één van de kritieke 

bedrijfstakken in de EU en is goed voor 

3 % van het bbp en 1,5 miljoen 

werknemers. 

veilige, betaalbare en toegankelijke 

instrumenten en technologieën voor 

gezondheid en zorg, rekening houdend met 

de behoeften van personen met een 

handicap en de verouderende bevolking. 

Dit omvat kunstmatige intelligentie en 

andere digitale technologieën die 

aanzienlijk beter zijn dan bestaande 

technologieën en die een concurrerende en 

duurzame gezondheidsindustrie stimuleren 

die hoogwaardige banen oplevert. De 

Europese gezondheidsindustrie is één van 

de kritieke bedrijfstakken in de EU en is 

goed voor 3 % van het bbp en 1,5 miljoen 

werknemers. 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 1 – punt 1.2.6. – alinea 2 – streepje 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - ontkoppeling van 

onderzoekskosten en de prijs van 

geneesmiddelen om zo de toegang te 

vergroten en SDG 3 ("Goede gezondheid 

en welzijn voor mensen") te realiseren 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2.2. – alinea 2 – streepje 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– invloed van tradities, 

gedragspatronen, percepties en 

overtuigingen op waarden en gevoel van 

verbondenheid. 

– invloed van tradities, 

gedragspatronen, percepties en 

overtuigingen op waarden en gevoel van 

verbondenheid in een Europese 

samenleving die wordt gekenmerkt door 

pluralisme, tolerantie en solidariteit. 
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Amendement  47 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 2 – punt 2.2.3. – alinea 1 – streepje 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– belasting- en uitkeringsstelsels, in 

combinatie met het beleid op het gebied 

van sociale zekerheid en sociale 

investeringen, met het oog op de 

bestrijding van ongelijkheden en de aanpak 

van de negatieve gevolgen van 

technologie, demografische 

ontwikkelingen en diversiteit; 

– belasting- en uitkeringsstelsels, in 

combinatie met het beleid op het gebied 

van sociale zekerheid en sociale 

investeringen, met het oog op de 

bestrijding van ongelijkheden, de 

ondersteuning van de mobilisering van 

binnenlandse middelen in 

ontwikkelingslanden, in overeenstemming 

met sectie II A van de actieagenda van 

Addis Abeba en met het EU-beleid, de 

aanpak van de negatieve gevolgen van 

technologie, demografische 

ontwikkelingen, belastingontwijking en -

ontduiking, illegale geldstromen en 

gebrek aan transparantie in verband met 

financiële voorwaarden en operaties; 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 2 – punt 2.2.4. – alinea 2 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– de mogelijkheden van de 

samenleving om het rampenrisico, voor 

zowel bestaande als nieuwe risico's, beter 

te beheersen en te verkleinen, onder meer 

via natuurlijke oplossingen en door betere 

preventie, paraatheid en respons; 

– de mogelijkheden van de 

samenleving om de veerkracht te 

vergroten en het rampenrisico, voor zowel 

bestaande als nieuwe risico's, beter te 

beheersen en te verkleinen, onder meer via 

natuurlijke oplossingen en door betere 

preventie, paraatheid en respons; 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 3 – punt 3.1. – alinea 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De digitalisering vindt ook in 

ontwikkelingslanden plaats, waardoor 

nieuwe sociale en economische kansen 

ontstaan. Tegelijkertijd is er een digitale 

kloof tussen en in landen, die het verdelen 

van de voordelen verhindert en de 

ongelijkheid groter maakt. Het EU-

initiatief "D4D" heeft tot doel de positieve 

effecten van de digitalisering voor de 

ontwikkelingslanden zo groot mogelijk te 

maken en de problemen aan te pakken. 

Activiteiten in de cluster moeten dit 

initiatief ondersteunen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 4 – punt 4.1. – alinea 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te kunnen voldoen aan de doelen van 

de Overeenkomst van Parijs moeten de 

economieën en samenlevingen in de EU 

koolstofarm, hulpbronnenefficiënt en 

bestendig worden. Dit vereist ingrijpende 

veranderingen van technologie en diensten 

en van het gedrag van bedrijven en 

consumenten, evenals nieuwe vormen van 

bestuur. De beperking van de gemiddelde 

wereldwijde temperatuurstijging tot 

beduidend minder dan 2 °C en het streven 

naar een maximale stijging van 1,5 °C, 

vergt snelle vooruitgang bij het 

koolstofarm maken van het energiesysteem 

en een wezenlijke reductie van de 

broeikasgasemissies van de vervoersector. 

Ook zal een nieuwe impuls nodig zijn om 

de ontwikkeling van doorbraken van de 

volgende generatie in een 

stroomversnelling te brengen en voor de 

demonstratie en toepassing van innovatieve 

technologieën en oplossingen, waarbij ook 

de mogelijkheden van digitale en 

Om te kunnen voldoen aan de doelen van 

de Overeenkomst van Parijs moeten de 

economieën en samenlevingen in de EU 

koolstofarm, hulpbronnenefficiënt en 

bestendig worden. Dit vereist ingrijpende 

veranderingen van technologie en diensten 

en van het gedrag van bedrijven en 

consumenten, evenals nieuwe vormen van 

bestuur. De Overeenkomst van Parijs 

vormt een kader voor mitigatie- en 

aanpassingsmaatregelen. In artikel 7 van 

de overeenkomst wordt een mondiale 

doelstelling voor aanpassing vastgelegd. 

Met name in artikel 7, lid 7, heeft de Unie 

toegezegd steun te bieden aan de 

ontwikkelingslanden, die weinig 

verantwoordelijkheid dragen voor het 

veroorzaken van de klimaatverandering, 

maar wel de grootste slachtoffers zijn en 

niet over de middelen beschikken om zich 

eraan aan te passen. Ontwikkelingslanden 

hebben onder meer behoefte aan op 

onderzoek gebaseerde, gerichte 
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ruimtetechnologieën moeten worden benut. 

Dit zal gebeuren in het kader van een 

geïntegreerde benadering voor 

decarbonisatie, hulpbronnenefficiëntie, 

reductie van luchtverontreiniging, toegang 

tot grondstoffen en circulaire economie. 

voorspellingen en advies 

(klimaatdiensten) van de hoogste kwaliteit 

om goede besluitvorming en paraatheid 

mogelijk te maken. Zij hebben ook hulp 

nodig om effectieve nieuwe 

aanpassingsmethodes te ontwikkelen. Het 

leveren van een solide EU-bijdrage met 

het oog op de invulling van deze 

behoeften is een belangrijke doelstelling 

van de activiteiten in deze cluster, en is 

cruciaal voor het nakomen van de 

toezeggingen van de Unie in artikel 7, 

lid 7, en artikel 10, lid 5, van de 

Overeenkomst van Parijs. De beperking 

van de gemiddelde wereldwijde 

temperatuurstijging tot beduidend minder 

dan 2 °C en het streven naar een maximale 

stijging van 1,5 °C, vergt snelle 

vooruitgang bij het koolstofarm maken van 

het energiesysteem en een wezenlijke 

reductie van de broeikasgasemissies van de 

vervoersector. Ook zal een nieuwe impuls 

nodig zijn om de ontwikkeling van 

doorbraken van de volgende generatie in 

een stroomversnelling te brengen en voor 

de demonstratie en toepassing van 

innovatieve technologieën en oplossingen, 

waarbij ook de mogelijkheden van digitale 

en ruimtetechnologieën moeten worden 

benut. Dit zal gebeuren in het kader van 

een geïntegreerde benadering voor 

decarbonisatie, hulpbronnenefficiëntie, 

reductie van luchtverontreiniging, toegang 

tot grondstoffen en circulaire economie. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 5 – punt 5.1. – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Menselijke activiteiten leggen een steeds 

grotere druk op bodem, zeeën en oceanen, 

water, lucht, biodiversiteit en andere 

natuurlijke hulpbronnen. Gezonde 

natuurlijke systemen en hulpbronnen zijn 

van direct levensbelang om de groeiende 

Menselijke activiteiten leggen een steeds 

grotere druk op bodem, zeeën en oceanen, 

water, lucht, biodiversiteit en andere 

natuurlijke hulpbronnen. Gezonde 

natuurlijke systemen en hulpbronnen zijn 

van direct levensbelang om de groeiende 
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wereldbevolking van voedsel te kunnen 

voorzien. De stijgende vraag naar 

natuurlijke hulpbronnen door de mensheid 

creëert, in combinatie met de 

klimaatverandering, echter een druk op het 

milieu die verre van houdbaar is, waardoor 

de ecosystemen en de capaciteit om 

ecosysteemdiensten in het belang van de 

mens te verlenen worden aangetast. De 

uitgangspunten van de circulaire economie, 

de bio-economie en de blauwe economie 

bieden een kans om de ecologische, sociale 

en economische doelen met elkaar te 

verenigen en de menselijke activiteiten op 

een duurzame leest te schoeien. 

wereldbevolking van voedsel te kunnen 

voorzien. De stijgende vraag naar 

natuurlijke hulpbronnen door de mensheid 

creëert, in combinatie met de 

klimaatverandering, echter een druk op het 

milieu die verre van houdbaar is, waardoor 

de ecosystemen worden aangetast en de 

capaciteit ervan vermindert om diensten te 

verlenen waarmee het welzijn van de mens 

op de lange termijn gehandhaafd kan 

blijven. Productiesystemen die de natuur 

aantasten, zijn niet duurzaam, op de lange 

termijn zijn ze ook niet productief, en 

daarom niet concurrerend. Een 

functionerend en welvarend ecosysteem 

vormt de grondslag van alle 

hulpbronnengebruik. Het is van cruciaal 

belang te erkennen dat er een verband 

bestaat tussen de degradatie van het 

natuurlijke hulpbronnenbestand, 

waaronder biodiversiteit, en de werking 

van natuurlijke en seminatuurlijke 

ecosystemen om essentiële diensten te 

verstrekken aan de samenleving en het is 

eveneens van cruciaal belang actie te 

ondernemen op grond van de volgens die 

wetenschap voorgestelde oplossingen. De 

uitgangspunten van de circulaire economie, 

agro-ecologie, duurzame bio-economie en 

de blauwe economie bieden een kans om 

de ecologische, sociale en economische 

doelen met elkaar te verenigen en de 

menselijke activiteiten op een duurzame 

leest te schoeien, en daarbij te verzekeren 

dat voeding en gezondheid centraal staan 

in de manier waarop onze 

voedselproductiesystemen worden 

toegepast. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 5 – punt 5.1. – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De activiteiten zullen een kennisbasis 

opleveren en oplossingen bieden voor: 
Er zal worden gestreefd naar multi- en 

transdisciplinaire benaderingen waarbij 



 

AD\1168115NL.docx 33/44 PE627.607v02-00 

 NL 

duurzaam beheer en gebruik van de 

natuurlijke hulpbronnen van land en zee, en 

verbetering van de rol van de terrestrische 

en aquatische systemen als koolstofputten; 

de waarborging van de voedsel- en 

voedingszekerheid, met veilig, gezond en 

voedzaam voedsel; de versnelling van de 

transitie van een op fossiele brandstoffen 

gebaseerde lineaire economie naar een 

hulpbronnenefficiënte en weerbare 

circulaire energie die emissie- en 

koolstofarm is, en ondersteuning van de 

ontwikkeling van een duurzame bio-

economie en de blauwe economie; en de 

ontwikkeling van bestendige en levendige 

plattelandsgebieden, kustgebieden en 

stedelijke gebieden. 

gebruik wordt gemaakt van de 

deskundigheid en ervaring van actoren 

langs de waardeketens om een kennisbasis 

op te bouwen en oplossingen te bieden 

voor: bescherming, duurzaam beheer en 

gebruik van de natuurlijke hulpbronnen 

van land en water, en verbetering van de 

rol van de terrestrische en aquatische 

systemen als koolstofputten met 

hergebruik van voedingsstoffen in een 

gesloten kringloop; de waarborging van de 

voedsel- en voedingszekerheid, toereikend 

voor de behoeften van de Unie, waarbij 

verspilling en overproductie worden 

vermeden, met veilig, gezond en voedzaam 

voedsel voor mens en dier; de versnelling 

van de transitie van voedsel- en 

landbouwbedrijfssystemen naar agro-

ecologische benaderingen die ten goede 

komen aan zowel de conventionele als de 

biologische landbouw; ondersteuning van 

inkomstendiversificatie in 

plattelandsgebieden; de versnelling van de 

transitie van een op fossiele brandstoffen 

gebaseerde lineaire economie naar een 

hulpbronnenefficiënte en weerbare CO2-

neutrale circulaire economie zonder 

broeikasgasemissies, en ondersteuning van 

de ontwikkeling van een duurzame bio-

economie en de blauwe economie; en de 

ontwikkeling van bestendige en levendige 

plattelandsgebieden, kustgebieden en 

stedelijke gebieden. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 5 – punt 5.1. – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij zullen bijdragen tot de instandhouding 

en vergroting van de biodiversiteit en 

zorgen voor de beschikbaarheid van 

ecosysteemdiensten op lange termijn, 

klimaataanpassing en CO2-vastlegging 

(op land en zee). Zij zullen leiden tot 

vermindering van de emissie van 

Zij zullen bijdragen tot de instandhouding 

en vergroting van de biodiversiteit, zowel 

in de natuur als bij teelt, en zorgen voor 

de beschikbaarheid van 

ecosysteemdiensten op lange termijn, 

beperking van en aanpassing aan de 

klimaatverandering en CO2-opslag (op 
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broeikasgassen en andere stoffen, van de 

hoeveelheid afval en van de vervuiling als 

gevolg van primaire productie (op land en 

water), verwerking, consumptie en andere 

menselijke activiteiten. Zij zullen 

investeringen stimuleren en de overgang 

naar een circulaire economie, bio-

economie en blauwe economie bevorderen, 

en tegelijkertijd de instandhouding en 

gezondheid van het milieu beschermen. 

land en in het water). Zij zullen leiden tot 

vermindering van de emissie van 

broeikasgassen en andere stoffen, van de 

hoeveelheid afval en van de vervuiling als 

gevolg van primaire productie (op land en 

water), verwerking, consumptie en andere 

menselijke activiteiten. Zij zullen 

investeringen stimuleren en de overgang 

naar een circulaire economie, agro-

ecologie, duurzame bio-economie en 

blauwe economie bevorderen, en 

tegelijkertijd de instandhouding en 

gezondheid van het milieu beschermen. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 5 – punt 5.1. – alinea 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Zij zullen ook participatieve onderzoeks- 

en innovatiebenaderingen, zoals een 

multipartiete benadering, stimuleren, en 

leiden tot de ontwikkeling van kennis- en 

innovatiesystemen op lokaal, regionaal, 

nationaal en Europees niveau. Sociale 

innovatie, met betrokkenheid en het 

vertrouwen van burgers, zal cruciaal zijn 

om nieuwe bestuurs-, productie- en 

consumptiepatronen te bevorderen. 

Zij zullen ook participatieve onderzoeks- 

en innovatiebenaderingen, zoals een 

multipartiete benadering waarbij ook 

maatschappelijke organisaties betrokken 

zijn, stimuleren, en leiden tot de 

ontwikkeling van kennis- en 

innovatiesystemen op lokaal, regionaal, 

nationaal en Europees niveau. De 

betrokkenheid van alle actoren langs de 

voedselketen bij de gezamenlijke creatie 

en het delen van kennis speelt een 

centrale rol bij de ontwikkeling en 

toepassing van agro-ecologische 

innovaties die uitdagingen in alle 

voedselsystemen aanpakken, onder meer 

de aanpassing aan de klimaatverandering. 
Sociale innovatie, met betrokkenheid van 

burgers, zal cruciaal zijn om nieuwe 

bestuurs-, productie- en 

consumptiepatronen te bevorderen. 
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Amendement  55 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.1. – alinea 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aangezien deze uitdagingen complex zijn, 

onderling verband houden en van mondiale 

aard zijn, zullen de activiteiten op 

systemische wijze worden opgezet in 

samenwerking met de lidstaten en 

internationale partners, alsook met andere 

financieringsbronnen en 

beleidsinitiatieven. Dit zal gepaard gaan 

met de gebruikersgestuurde benutting van 

bronnen van "big data" met betrekking tot 

het milieu, zoals Copernicus, 

Egnos/Galileo, Inspire, EOSC, Geoss, 

CEOS en EMODnet. 

Aangezien deze uitdagingen complex zijn, 

onderling verband houden en van mondiale 

aard zijn, zullen de activiteiten op 

systemische wijze worden opgezet in 

samenwerking met de lidstaten en 

internationale partners, met inbegrip van 

laag- en middeninkomenslanden, alsook 

met andere financieringsbronnen en 

beleidsinitiatieven. Dit zal gepaard gaan 

met de gebruikersgestuurde benutting van 

bronnen van "big data" met betrekking tot 

het milieu, zoals Copernicus, 

Egnos/Galileo, Inspire, EOSC, Geoss, 

CEOS en EMODnet. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.3. – alinea 2 – streepje 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– klimaat- en milieueffect van 

activiteiten in de primaire sector; potentieel 

van land- en bosbouw als koolstofputten en 

voor de reductie van broeikasgasemissies, 

met inbegrip van benaderingen voor 

negatieve emissies; 

– klimaat- en milieueffect van 

activiteiten in de primaire sector en in de 

waardeketen; potentieel van land- en 

bosbouw als koolstofputten en voor de 

reductie van broeikasgasemissies, met 

inbegrip van benaderingen voor negatieve 

emissies; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.3. – alinea 2 – streepje 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– gebruik en verlening van 

ecosysteemdiensten in de land- en 

– gebruik en verlening van 

ecosysteemfuncties in de land- en 
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bosbouwsystemen met toepassing van 

ecologische benaderingen en beproeving 

van natuurlijke oplossingen voor een 

milieuvriendelijke landbouw van boerderij- 

tot landschapsniveau; 

bosbouwsystemen met toepassing van 

ecologische benaderingen en beproeving 

van natuurlijke oplossingen voor een 

milieuvriendelijke landbouw van boerderij- 

tot landschapsniveau waarmee 

uitdagingen worden aangepakt die 

verband houden met de 

klimaatverandering, het verlies aan 

biodiversiteit, de achteruitgang van 

ecosystemen, de landbouwvervuiling, de 

gezondheid en het welzijn van de burgers; 

onderzoek naar een benadering ten 

gunste van een rijke biodiversiteit voor 

meerdere soorten met het oog op de 

bestendigheid en stabiliteit in 

productiesystemen; 

Motivering 

Milieuvriendelijke, systemische benaderingen in de landbouw bouwen voort op 

proefprojecten/voorbereidende acties betreffende milieuvriendelijke oplossingen voor 

plattelandsgebieden. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.3. – alinea 2 – streepje 11 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 - overgang naar geïntegreerde en 

gediversifieerde voedsel- en 

landbouwbedrijfssystemen en 

agronomische praktijken, met inbegrip 

van het gebruik van agro-ecologische 

methoden die zowel in de conventionele 

als de biologische landbouw kunnen 

worden toegepast. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.5. – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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– Duurzame en gezonde voeding in 

het belang van het welzijn van mensen 

gedurende hun hele leven; 

– Duurzame en gezonde voeding in 

het belang van het welzijn van mensen 

gedurende hun hele leven en ervoor zorgen 

dat de systemen voor voedselproductie- en 

verwerking van meet af aan worden 

ontworpen met de behoefte aan 

voedzaamheid in gedachten; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.5. – alinea 2 – streepje 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – de aanpak van de vier centrale 

uitdagingen met betrekking tot 

duurzaamheid, productie, voeding en 

economische groei op mondiaal niveau 

door middel van de specifiek op dit doel 

gerichte ontwikkeling van duurzame 

infrastructuur voor agrovoeding. De 

economieën van de toekomst zullen niet 

op fysieke hulpbronnen uit het verleden 

zijn gebaseerd, maar op gegevensstromen, 

kennis en samenwerking. De duurzame 

infrastructuur voor agrovoeding moet de 

volgende doelstellingen hebben: 

 - de Unie en de minder ontwikkelde 

landen in staat stellen een gezamenlijke 

toekomst te creëren op basis van 

duurzame ontwikkeling; 

 - samenwerking voor het bundelen van 

kennis, capaciteit en infrastructuur 

vergemakkelijken teneinde de acties van 

beide partijen te ondersteunen; 

 - voldoen aan regionale en lokale 

behoeften, en wel dusdanig dat de 

uitwisseling van basiskennis mogelijk 

wordt gemaakt binnen een netwerk van 

instellingen die in Europa deel uitmaken 

van de duurzame infrastructuur voor 

agrovoeding; 

 - synergieën ontwikkelen binnen het 

Instrument voor nabuurschapsbeleid, 

ontwikkeling en internationale 
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samenwerking van de EU (2021-2027) in 

het kader van de voorschriften van 

Horizon Europa. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.6. – alinea 2 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– Duurzame systemen voor de 

winning en productie van biomassa, gericht 

op hoogwaardige toepassingen, sociale en 

ecologische duurzaamheid, bijdrage tot de 

klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen en 

algehele hulpbronnenefficiëntie; 

– Duurzame en eerlijke systemen 

voor de winning en productie van 

biomassa, gericht op hoogwaardige 

toepassingen, sociale en ecologische 

duurzaamheid, de gevolgen voor het 

klimaat en het verlies aan biodiversiteit, 

ook in derde landen, met name 

ontwikkelingslanden, en algehele 

hulpbronnenefficiëntie; 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 5 – punt 5.2.6. – alinea 2 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– biowetenschappen en de opname 

daarin van digitale technologie voor 

voorspellingen en inzicht in en duurzaam 

gebruik van biologische hulpbronnen; 

– biowetenschappen en de opname 

daarin van digitale technologie voor 

voorspellingen en inzicht in en duurzaam 

en eerlijk gebruik van biologische 

hulpbronnen, waarbij biopiraterij wordt 

voorkomen en het Protocol van Nagoya 

wordt nageleefd; 

 

 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II – punt 6 – punt 6.2.2. – punt 1 – streepje 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– onderzoek naar opkomende – onderzoek naar opkomende 
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gezondheidsvraagstukken en 

gezondheidsbedreigingen. 

gezondheidsvraagstukken, grootschalige 

epidemieën van infectieziekten en 

gezondheidsbedreigingen met speciale 

aandacht voor de dreiging van 

antimicrobiële resistentie. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler II– punt 6 – punt 6.2.2. – punt 2 – streepje 6 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 – steun voor externe 

beleidsmaatregelen op het gebied van 

conflictpreventie, vredesopbouw en 

bemiddeling, met inbegrip van 

vroegtijdige waarschuwing; 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler III – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Open innovatie vormt een cruciaal model 

voor de EU om haar burgers welvaart te 

blijven bieden en de uitdagingen van de 

toekomst het hoofd te bieden. Dit vereist 

een systemische, horizontale en meerledige 

aanpak. De economische vooruitgang, de 

sociale welvaart en de levenskwaliteit van 

Europa zijn afhankelijk van het vermogen 

van Europa om de productiviteit en groei te 

vergroten, dat weer sterk afhankelijk is van 

zijn innovatievermogen. Innovatie is ook 

cruciaal voor de oplossing van de grootste 

opgaven waarvoor de EU zich geplaatst 

ziet. 

Open innovatie vormt een cruciaal model 

voor de EU om haar burgers welvaart te 

blijven bieden en de uitdagingen van de 

toekomst het hoofd te bieden. Dit vereist 

een systemische, horizontale en meerledige 

aanpak. De economische vooruitgang, de 

sociale welvaart en de levenskwaliteit van 

Europa zijn afhankelijk van het vermogen 

van Europa om de productiviteit en 

duurzame groei te vergroten, dat weer 

sterk afhankelijk is van zijn 

innovatievermogen. Innovatie is ook 

cruciaal voor de oplossing van de grootste 

opgaven waarvoor de EU zich geplaatst 

ziet. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een besluit 
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Bijlage I – pijler III – alinea 7 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– verbetering van de omzetting van 

wetenschap in innovatie, om de overgang 

van ideeën, technologieën en talenten uit 

de onderzoeksbasis naar startende 

ondernemingen en het bedrijfsleven te 

versnellen; 

– verbetering van de omzetting van 

wetenschap in innovatie, om de overgang 

van ideeën, technologieën en talenten uit 

de onderzoeksbasis naar de publieke 

sector, maatschappelijke organisaties, 

startende ondernemingen en het 

bedrijfsleven te versnellen; 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler III – alinea 7 – streepje 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– versnelling van de industriële 

transformatie: de Europese industrie loopt 

achter bij de toepassing en opschaling van 

nieuwe technologieën: 77 % van de jonge 

en grote O&O-bedrijven bevindt zich in de 

VS of Azië en slechts 16 % in Europa; 

– waarborging van duurzame 

industriële transformatie: de Europese 

industrie loopt achter bij de toepassing en 

opschaling van nieuwe technologieën: 

77 % van de jonge en grote O&O-

bedrijven bevindt zich in de VS of Azië en 

slechts 16 % in Europa; 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – pijler III – punt 2 – punt 2.2. – alinea 1 – streepje 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

– bespreken hoe 

innovatievriendelijke regelgeving kan 

worden ontwikkeld door het 

innovatiebeginsel te blijven toepassen en 

innovatieve benaderingen te ontwikkelen 

voor openbare aanbestedingen, met 

inbegrip van de ontwikkeling en 

verbetering van het instrument 

Overheidsopdrachten voor innovatie (PPI), 

om innovatie te bevorderen. De 

Waarnemingspost voor innovatie in de 

overheidssector zal eveneens steun blijven 

verlenen aan interne innovatie door 

– bespreken hoe 

innovatievriendelijke regelgeving kan 

worden ontwikkeld met inachtneming van 

het voorzorgsbeginsel en innovatieve 

benaderingen te ontwikkelen voor 

openbare aanbestedingen, met inbegrip van 

de ontwikkeling en verbetering van het 

instrument Overheidsopdrachten voor 

innovatie (PPI), om innovatie te 

bevorderen. De Waarnemingspost voor 

innovatie in de overheidssector zal 

eveneens steun blijven verlenen aan interne 

innovatie door overheden, naast de 
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overheden, naast de aangepaste 

beleidsondersteuningsfaciliteit; 

aangepaste beleidsondersteuningsfaciliteit; 

 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een besluit 

Bijlage I – Onderdeel "Versterking van de Europese Onderzoeksruimte” – alinea 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tegelijkertijd groeien de verschillen tussen 

de meest innovatieve en de minst 

innovatieve regio's in Europa. Hier moet 

verandering in komen, wil Europa als 

geheel kunnen profiteren van excellentie 

uit alle delen van Europa en een maximale 

waarde geven aan de publieke en private 

investeringen, zodat zij een zo groot 

mogelijk effect hebben op de 

productiviteit, de economische groei, de 

schepping van banen en het welzijn.  

Tegelijkertijd groeien de verschillen tussen 

de meest innovatieve en de minst 

innovatieve regio's in Europa. Hier moet 

verandering in komen, wil Europa als 

geheel kunnen profiteren van excellentie 

uit alle delen van Europa en een maximale 

waarde geven aan de publieke en private 

investeringen, zodat zij een zo groot 

mogelijk effect hebben op de 

productiviteit, de economische groei, de 

schepping van banen en het welzijn. 

Maatschappelijke betrokkenheid is een 

algemeen erkend sleutelelement van 

verantwoord onderzoek en verantwoorde 

innovatie, en essentieel voor het 

waarborgen van maatschappelijke impact. 

Burgers en maatschappelijke actoren 

(zoals niet-gouvernementele organisaties, 

zoals ngo's op het gebied van milieu en 

gezondheid) zijn twee verschillende 

doelgroepen van de visie van verantwoord 

onderzoek en verantwoorde innovatie op 

maatschappelijke betrokkenheid bij O&I.  

Bovendien wordt onderzoek en innovatie 

door sommigen beschouwd als een 

afstandelijke en elitaire activiteit die geen 

duidelijke voordelen oplevert voor de 

burgers, waardoor een houding ontstaat die 

het bedenken en toepassen van innovatieve 

oplossingen belemmert en waardoor 

sceptisch wordt aangekeken tegen 

overheidsbeleid op basis van 

wetenschappelijke gegevens. Daarom 

moeten er hechtere banden worden 

gesmeed tussen wetenschappers, burgers 

Bovendien wordt onderzoek en innovatie 

door sommigen beschouwd als een 

afstandelijke en elitaire activiteit die geen 

duidelijke voordelen oplevert voor de 

burgers, waardoor een houding ontstaat die 

het bedenken en toepassen van innovatieve 

oplossingen belemmert en waardoor 

sceptisch wordt aangekeken tegen 

overheidsbeleid op basis van 

wetenschappelijke gegevens. Daarom 

moeten oplossingen voor meer zinvolle 

maatschappelijke betrokkenheid 
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en beleidsmakers en moeten er krachtigere 

benaderingen komen voor het bundelen 

van wetenschappelijke gegevens. 

ontwikkeld en getest worden, waarbij in 

het bijzonder de obstakels voor 

maatschappelijke betrokkenheid 

aangepakt moeten worden, en moeten er 

hechtere banden worden gesmeed tussen 

wetenschappers, burgers en beleidsmakers 

en moeten er krachtigere benaderingen 

komen voor het bundelen van 

wetenschappelijke gegevens. 
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