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Amendement 1
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken 
voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

2. stipt aan dat het gebruik van dierlijk 
onderzoek in het verleden in aanzienlijke 
mate heeft bijgedragen tot vooruitgang bij 
de behandeling van vele menselijke 
aandoeningen en een rol heeft gespeeld in 
de diergezondheid, en benadrukt dat het 
uitfaseren van het gebruik van dieren voor 
wetenschappelijke doeleinden wel het 
uiteindelijke doel is, maar dat nog niet op 
alle gebieden van wetenschappelijk 
onderzoek diervrije methoden beschikbaar 
zijn; onderstreept tevens dat dierproeven in 
bepaalde gevallen nog steeds noodzakelijk 
zijn om wetenschappelijk inzicht te krijgen 
in de lange zoektocht naar een doeltreffend 
middel tegen bepaalde ziekten omdat er 
momenteel geen diervrije methoden 
beschikbaar zijn; erkent voorts dat proeven 
die op dieren worden uitgevoerd omdat er 
geen diervrije methoden voorhanden zijn, 
alleen mogen plaatsvinden in optimale 
omstandigheden waarbij pijn, stress en leed 
tot een minimum worden beperkt en het 
welzijn van de betrokken dieren wordt 

2. stipt aan dat het gebruik van dierlijk 
onderzoek in het verleden in aanzienlijke 
mate heeft bijgedragen tot vooruitgang bij 
de behandeling van vele menselijke 
aandoeningen en een rol heeft gespeeld in 
de diergezondheid, en benadrukt dat het 
uitfaseren van het gebruik van dieren voor 
wetenschappelijke doeleinden wel het 
uiteindelijke doel is, maar dat nog niet op 
alle gebieden van wetenschappelijk 
onderzoek diervrije methoden beschikbaar 
zijn; onderstreept tevens dat dierproeven in 
bepaalde gevallen nog steeds noodzakelijk 
zijn om wetenschappelijk inzicht te krijgen 
in de lange zoektocht naar een doeltreffend 
middel tegen bepaalde ziekten omdat er 
momenteel geen diervrije methoden 
beschikbaar zijn; wijst erop dat het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek heeft aangegeven dat een 
sterke afhankelijkheid van dierproeven op 
bepaalde gebieden van onderzoek naar 
ziekten1 de vooruitgang kan belemmeren, 
omdat diermodellen in die gevallen 
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beschermd; tekortschieten als het gaat om het in kaart 
brengen van belangrijke aspecten van 
menselijke ziekten, en is van mening dat 
een overschakeling op alternatieve 
modellen wellicht doorbraken zou kunnen 
opleveren; erkent voorts dat proeven die 
op dieren worden uitgevoerd omdat er geen 
diervrije methoden voorhanden zijn, alleen 
mogen plaatsvinden in optimale 
omstandigheden waarbij pijn, stress en leed 
tot een minimum worden beperkt en het 
welzijn van de betrokken dieren wordt 
beschermd;

______________
1 Dura, Adelaide; Gribaldo, Laura; 
Deceuninck, Pierre (2021): EURL 
ECVAM Review of non-animal models in 
biomedical research - Neurodegenerative 
Diseases. Europese Commissie, 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) [Dataset] PID: 
http://data.europa.eu/89h/a8fd26ef-b113-
47ab-92ba-fd2be449c7eb 
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Amendement 2
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken 
voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat de particuliere sector 
actief bij het plan kan worden betrokken, 
met name bedrijven die op diervrije 
modellen willen overschakelen, alsook 
startups die deze modellen ontwikkelen en 
perfectioneren, in de vorm van participatie 
in collaboratieve benaderingen van de 
geleidelijke afschaffing van dierproeven; 
meent dat overheidsorganen een 
coördinerende rol op zich moeten nemen 
en een positieve en constructieve dialoog 
moeten aangaan met de sector, zodat 
bottom-upoplossingen mogelijk worden; 
pleit voor een beter gecoördineerde en 
sectoroverschrijdende aanpak voor de 
gehele EU in alle lidstaten en EU-
agentschappen;

7. benadrukt dat de particuliere sector 
actief bij het plan kan worden betrokken, 
met name bedrijven die op diervrije 
modellen willen overschakelen, alsook 
startups die deze modellen ontwikkelen en 
perfectioneren, in de vorm van participatie 
in collaboratieve benaderingen van de 
geleidelijke afschaffing van dierproeven; 
meent dat overheidsorganen een 
coördinerende rol op zich moeten nemen 
en een positieve en constructieve dialoog 
moeten aangaan met de sector, zodat 
bottom-upoplossingen mogelijk worden; 
pleit voor een beter gecoördineerde en 
sectoroverschrijdende aanpak voor de 
gehele EU in alle lidstaten en EU-
agentschappen, onder meer via het 
sectoroverschrijdende “European 
Partnership for Alternative Approaches to 
Animal Testing”;

Or. en
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Amendement 3
Tilly Metz, Eleonora Evi, Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Sylwia Spurek, Thomas 
Waitz, Sarah Wiener, Bas Eickhout
namens de Verts/ALE-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left
Plannen en acties om de overgang naar innovatie te versnellen zonder dieren te gebruiken 
voor onderzoek, voorgeschreven proeven en onderwijs

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement

8. dringt er bij de Commissie op aan 
met de lidstaten samen te werken om 
prioriteit te geven aan acties om 
wetenschappers, onderzoekers en technici 
bekend te maken met en op te leiden en bij 
te scholen in het gebruik van geavanceerde 
dierproefvrije modellen en de uitwisseling 
van goede praktijken, en het bewustzijn 
omtrent gevalideerde, dierproefvrije 
modellen te verbeteren onder degenen die 
betrokken zijn bij de beoordeling van 
projectvoorstellen en de toewijzing van 
financiële middelen;

8. dringt er bij de Commissie op aan 
met de lidstaten samen te werken om 
prioriteit te geven aan acties om 
wetenschappers, onderzoekers en technici 
bekend te maken met en op te leiden en bij 
te scholen in het gebruik van geavanceerde 
dierproefvrije modellen en de uitwisseling 
van goede praktijken, en het bewustzijn 
omtrent gevalideerde, dierproefvrije 
modellen te verbeteren onder deskundigen 
in veiligheidsbeoordeling en onder 
degenen die betrokken zijn bij de 
beoordeling van projectvoorstellen en de 
toewijzing van financiële middelen;

Or. en


