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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 12
Overweging 5

(5) Rekening houdend met de 
onderzoeksbehoeften van al het 
communautair beleid en bouwend op 
uitgebreide steun van de Europese industrie, 
de wetenschappelijke wereld, universiteiten 
en andere belanghebbende kringen dient de 
Gemeenschap de wetenschappelijke en 
technologische doelstellingen vast te stellen 
die in de periode 2007 tot 2013 op grond van 
haar zevende kaderprogramma bereikt 
moeten worden.

(5) Rekening houdend met de 
onderzoeksbehoeften van al het 
communautair beleid en bouwend op 
uitgebreide steun van de Europese industrie, 
de wetenschappelijke wereld, universiteiten 
en andere belanghebbende kringen dient de 
Gemeenschap de wetenschappelijke en 
technologische doelstellingen alsook de 
doelstellingen inzake de financiële 
middelen vast te stellen die in de periode 
2007 tot 2013 op grond van haar zevende 
kaderprogramma bereikt moeten worden.

Or. el

Motivering

De goedkeuring van de voorstellen van de Commissie inzake de financiële vooruitzichten 2007-
2013 is van cruciaal belang voor het welslagen en de doeltreffende uitvoering van het zevende 
kaderprogramma.
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 13
Overweging 6

(6) Deze doelstellingen dienen voort te 
bouwen op de prestaties van het zesde 
kaderprogramma met betrekking tot de 
totstandbrenging van de Europese 
Onderzoeksruimte en zetten deze voort op 
weg naar de ontwikkeling van een 
kenniseconomie en –maatschappij in 
Europa. Van deze doelstellingen zijn de 
volgende vooral belangrijk:

(6) Deze doelstellingen dienen voort te 
bouwen op de prestaties van het zesde 
kaderprogramma met betrekking tot de 
totstandbrenging van de Europese 
Onderzoeksruimte en zetten deze voort op 
weg naar de ontwikkeling van een 
kenniseconomie en –maatschappij in 
Europa, die de doelstellingen van de 
Lissabonstrategie zal vervullen in het 
geheel van het communautair sectorieel 
beleid. Van deze doelstellingen zijn de 
volgende vooral belangrijk:

Or. el

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 14
Overweging 12 bis (nieuw)

(12 bis) Het is van essentieel belang dat er 
continuïteit is tussen het zesde en het 
zevende kaderprogramma met betrekking 
tot de instrumenten die worden toegepast 
om collaboratief onderzoek te steunen. 
Vernieuwende voorstellen mogen alleen op 
experimentele basis worden toegepast en 
met een budget dat voor dit doel bestemd is. 
Het grootste deel van het budget dat wordt 
uitgetrokken voor grensoverschrijdend 
collaboratief onderzoek moet worden 
toegekend via bestaande instrumenten.

Or. en

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 15
Overweging 17

(17) Het zevende kaderprogramma 
complementeert de activiteiten die worden 
uitgevoerd in de lidstaten alsmede andere 
communautaire acties die nodig zijn voor de 
algemene strategische inspanning voor de 
verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen, naast met name die 

(17) Het zevende kaderprogramma 
complementeert de activiteiten die worden 
uitgevoerd in de lidstaten alsmede andere 
communautaire acties die nodig zijn voor de 
algemene strategische inspanning voor de 
verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen, naast met name die 
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betreffende de Structuurfondsen, landbouw, 
onderwijs, opleiding, concurrentievermogen 
en innovatie, industrie, werkgelegenheid en 
milieu.

betreffende de Structuurfondsen, landbouw, 
in de context van een Europees 
landbouwmodel dat gebaseerd is op 
innoverende interventies en op onderzoek 
naar nieuwe toepassingen van en 
perspectieven voor de landbouwproducten, 
onderwijs, opleiding, concurrentievermogen 
en innovatie, industrie, werkgelegenheid en 
milieu.

Or. el

Motivering

De manier waarop landbouw met het onderzoeksbeleid verbonden wordt moet worden 
toegelicht, zodat  de werkingssfeer van het zevende kaderprogramma in de landbouwsector 
duidelijk wordt.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 16
Overweging 19

(19) Gezien de op grote schaal gesteunde 
verruimde draagwijdte van de acties van het 
kaderprogramma, het hefboomeffect van de 
financiering op nationale en particuliere 
investeringen, de noodzaak om de 
Gemeenschap in staat te stellen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen aan te pakken, de vitale rol die 
de steunverlening van de Gemeenschap 
speelt bij het efficiënter en effectiever 
maken van het Europese onderzoekssysteem 
en de bijdrage van een groter zevende 
kaderprogramma tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan verdubbeling van het 
onderzoeksbudget van de EU.

(19) Gezien de op grote schaal gesteunde 
verruimde draagwijdte van de acties van het 
kaderprogramma, het hefboomeffect van de 
financiering op nationale en particuliere 
investeringen, de noodzaak om de 
Gemeenschap in staat te stellen om nieuwe 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen aan te pakken, de vitale rol die 
de steunverlening van de Gemeenschap 
speelt bij het efficiënter en effectiever 
maken van het Europese onderzoekssysteem 
en de bijdrage van een groter zevende 
kaderprogramma tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan ten minste een 
verdubbeling van het onderzoeksbudget van 
de EU.

Or. el

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 17
Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) Geïntegreerde projecten zijn niet 
noodzakelijk grote projecten in termen van 
deelnemers en/of budget. De omvang van 
het project is afhankelijk van het 
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toepassingsgebied, de doelstellingen en het 
thematisch gebied. Essentieel voor het 
slagen van een IP is dat de nodige kritieke 
massa gemobiliseerd wordt.

Or. en

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 18
Overweging 20 ter (nieuw)

(20 ter) Voor elk instrument moet een 
duidelijke definitie en welomschreven 
toepassingsgebied worden vastgelegd. 
Tijdens de uitvoeringsfase van het zevende 
kaderprogramma mogen geen 
veranderingen worden aangebracht en 
mogen geen vragen opengelaten worden. 
De reglementering moet gehandhaafd 
blijven gedurende het hele programma. 
Alle onduidelijkheden inzake instrumenten 
en voorschriften moeten reeds in het zesde 
kaderprogramma zijn weggewerkt.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 19
Artikel 7, lid 1

1. Uiterlijk in 2010 verricht de Commissie, 
bijgestaan door externe deskundigen, een 
tussentijdse evaluatie van dit 
kaderprogramma en de specifieke 
programma’s ervan in termen van de 
kwaliteit van de lopende 
onderzoeksactiviteiten en voortgang in de 
zin van de doelstellingen.

1. Uiterlijk in 2010 verricht de Commissie, 
in een participatieproces waarbij externe 
deskundigen en het maatschappelijk 
middenveld betrokken zijn, een tussentijdse 
evaluatie van dit kaderprogramma en de 
specifieke programma’s ervan in termen van 
de kwaliteit van de lopende 
onderzoeksactiviteiten en voortgang in de 
zin van de doelstellingen.

Or. en

Motivering

Het maatschappelijk middenveld moet deelnemen aan het evaluatieproces om transparantie en 
democratie in de besluiten inzake de communautaire onderzoeksfondsen te verzekeren. 
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Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 20
Bijlage I, I Samenwerking, internationale samenwerking, punten 2 en 3 (nieuw)

Internationale samenwerking
Dit onderdeel van het kaderprogramma heeft 
betrekking op de volgende internationale 
samenwerkingsacties:

• Openstelling van alle activiteiten die op de 
thematische gebieden worden uitgevoerd 
voor onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen uit alle derde landen, 
waarbij men zich zeer inspant om hen aan te 
moedigen deze kans aan te grijpen.

Internationale samenwerking
Dit onderdeel van het kaderprogramma heeft 
betrekking op de volgende internationale 
samenwerkingsacties:

• Openstelling van alle activiteiten die op de 
thematische gebieden worden uitgevoerd 
voor onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen uit alle derde landen, 
waarbij men zich zeer inspant om hen aan te 
moedigen deze kans aan te grijpen.

• De specifieke internationale 
samenwerkingsactiviteiten vormen het 
belangrijkste en meest zichtbare instrument 
voor internationale samenwerking. Deze 
activiteiten moeten versterkt worden met 
bijzondere nadruk op acties ten aanzien 
van Europa's buurlanden (Westelijke 
Balkan, landen rond de Middellandse Zee 
en rond de Zwarte Zee), in 
overeenstemming met het 'Europees 
nabuurschapsbeleid' en met andere 
belangrijke Europese initiatieven zoals het 
Actieplan EU-Balkanlanden op het gebied 
van wetenschap en technologie, dat in juni 
2003 werd goedgekeurd.

• De deelname van derde landen aan de 
kernactiveiten van het nieuwe 
kaderprogramma is cruciaal. De 
openstelling en de deelname moeten
worden voortgezet, met inbegrip van 
financiering voor de landen waarop het 
INCO-programma van toepassing is 
(ontwikkelingslanden). Deze openstelling 
moet evenwel meer doelgericht en proactief 
zijn, met name ten aanzien van landen die 
een belangrijk wetenschappelijk potentieel 
hebben in specifieke gebieden die nuttig 
kunnen zijn voor de Europese 
onderzoeksgemeenschap.

Or. en
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Amendement ingediend door Janusz Wojciechowski

Amendement 21
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, doelstelling

Verbetering van de gezondheid van de 
burgers van Europa en opvoering van het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en bedrijven in de 
gezondheidssector, waarbij tevens aandacht 
wordt besteed aan mondiale 
gezondheidsaspecten zoals opkomende 
epidemieën. De nadruk zal liggen op 
translationeel onderzoek (omzetting van 
fundamentele ontdekkingen in klinische 
toepassingen), de ontwikkeling en validering 
van nieuwe therapieën, methoden voor 
gezondheidsbevordering en preventie, en 
diagnose-instrumenten en  technologieën, 
alsmede duurzame en efficiënte 
gezondheidszorgstelsels.

Verbetering van de gezondheid van de 
burgers van Europa en opvoering van het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en bedrijven in de 
gezondheidssector, waarbij tevens aandacht 
wordt besteed aan mondiale 
gezondheidsaspecten zoals opkomende 
epidemieën. De nadruk zal liggen op 
translationeel onderzoek (omzetting van 
fundamentele ontdekkingen in klinische 
toepassingen), de ontwikkeling en validering 
van nieuwe therapieën, methoden voor 
gezondheidsbevordering en ziekte- en 
invaliditeitspreventie , en diagnose-
instrumenten en  technologieën, alsmede 
duurzame en efficiënte 
gezondheidszorgstelsels.

Or. pl

Motivering

Invaliditeitspreventie is even belangrijk als ziektepreventie en moet daarom worden opgenomen 
in het kaderprogramma.

Amendement ingediend door Janusz Wojciechowski

Amendement 22
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, Achtergrond, alinea 2

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten te 
halen. Epidemiologisch onderzoek vereist 
een grote verscheidenheid aan populaties en 
internationale netwerken om significante 
conclusies te kunnen trekken. Ook voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica en 
therapieën voor zeldzame ziekten is een 
internationale aanpak nodig om het aantal 

Voor veel ziekten (zoals reumatische 
aandoeningen, kanker, hart- en vaatziekten 
en psychische en neurologische 
aandoeningen, met name die welke 
samenhangen met veroudering, zoals de 
ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten te 
halen. Epidemiologisch onderzoek vereist 
een grote verscheidenheid aan populaties en 
internationale netwerken om significante 
conclusies te kunnen trekken. Ook voor de 
ontwikkeling van nieuwe diagnostica en 
therapieën voor zeldzame ziekten is een 
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patiënten voor elke studie op te voeren. 
Bovendien maakt de uitvoering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

internationale aanpak nodig om het aantal 
patiënten voor elke studie op te voeren. 
Bovendien maakt de uitvoering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 
vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

Or. pl

Motivering

Reumatische aandoeningen moeten in het kaderprogramma worden opgenomen omdat een zeer
groot aantal mensen aan arthritis lijdt (meer dan 100 miljoen binnen de EU volgens EULAR).

Amendement ingediend door Janusz Wojciechowski

Amendement 23
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, Activiteiten, punt 2, streepje 4

– Translationeel onderzoek bij belangrijke 
ziekten: kanker, hart- en vaatziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; en 
andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis). Ontwikkeling 
van patiëntgerichte strategieën van preventie 
tot diagnose en behandeling, met inbegrip 
van klinisch onderzoek.

– Translationeel onderzoek bij belangrijke 
ziekten: reumatische aandoeningen, 
kanker, hart- en vaatziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; en 
andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis). Ontwikkeling 
van patiëntgerichte strategieën van preventie 
tot diagnose en behandeling, met inbegrip 
van klinisch onderzoek.

Or. pl

Motivering

Reumatische aandoeningen moeten in het kaderprogramma worden opgenomen omdat een zeer 
groot aantal mensen aan arthritis lijdt (meer dan 100 miljoen binnen de EU volgens EULAR). 

Amendement ingediend door Janusz Wojciechowski

Amendement 24
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, Activiteiten, punt 3, streepje 2

– Kwaliteit, efficiëntie en solidariteit van 
gezondheidszorgstelsels met inbegrip van 
stelsels in overgang. Effectieve ingrepen 
omzetten in managementbeslissingen, 
zorgen voor een adequaat aanbod van 
mankracht, factoren analyseren die van 
invloed zijn op gelijke toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, 

– Kwaliteit, efficiëntie en solidariteit van 
gezondheidszorgstelsels met inbegrip van 
stelsels in overgang. Effectieve ingrepen 
omzetten in managementbeslissingen, 
zorgen voor een adequaat aanbod van 
mankracht, factoren analyseren die van 
invloed zijn op gelijke toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg,
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waaronder analyses van veranderingen in de 
bevolking (bijvoorbeeld vergrijzing, 
mobiliteit en migratie en veranderingen in de 
werkomgeving).

ongeacht materiële status of woonplaats, 
waaronder analyses van veranderingen in de 
bevolking (bijvoorbeeld vergrijzing, 
mobiliteit en migratie en veranderingen in de 
werkomgeving).

Or. pl

Motivering

Het doel moet zijn de toegang tot gezondheidszorg onafhankelijk te maken van materiële status 
of woonplaats (stad of dorp). Deze kwestie moet worden opgenomen in de 
onderzoeksprogramma's inzake gezondheid.

Amendement ingediend door Janusz Wojciechowski

Amendement 25
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 1. Gezondheid, Activiteiten, punt 3, streepje 3

– Verbeterde preventie van ziekte en een 
beter gebruik van geneesmiddelen. 
Efficiënte ingrepen voor de volksgezondheid 
ontwikkelen, waarbij wordt gekeken naar 
determinanten van gezondheid in ruimere 
zin (zoals stress, voeding of milieufactoren). 
Identificatie van succesvolle ingrepen in 
verschillende gezondheidszorgkaders ter 
verbetering van het voorschrijven van 
geneesmiddelen en ter verbetering van het 
gebruik van geneesmiddelen door de patiënt 
(waaronder aspecten van 
geneesmiddelenbewaking).

– Verbeterde preventie van ziekte en 
invaliditeit en een beter gebruik van 
geneesmiddelen. Efficiënte ingrepen voor de 
volksgezondheid ontwikkelen, waarbij wordt 
gekeken naar determinanten van gezondheid 
in ruimere zin (zoals stress, voeding of 
milieufactoren). Identificatie van succesvolle 
ingrepen in verschillende 
gezondheidszorgkaders ter verbetering van 
het voorschrijven van geneesmiddelen en ter 
verbetering van het gebruik van 
geneesmiddelen door de patiënt (waaronder 
aspecten van geneesmiddelenbewaking).

Or. pl

Motivering

Invaliditeitspreventie is even belangrijk als ziektepreventie en moet daarom worden opgenomen 
in het kaderprogramma.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 26
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Achtergrond, 

alinea 1

Innovaties en de vooruitgang van de kennis 
op het gebied van het duurzaam beheer, de 
duurzame productie en het duurzaam 
gebruik van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren) zullen de 
basis leggen voor nieuwe, duurzame, 

Innovaties en de vooruitgang van de kennis 
op het gebied van het duurzaam beheer, de 
duurzame productie en het duurzaam 
gebruik van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren) zullen de 
basis leggen voor nieuwe, duurzame, 
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milieuefficiënte en concurrerende producten 
voor de landbouw , visserij , 
voedingsmiddelen , gezondheids  en 
houtsector en andere sectoren. 
Overeenkomstig de Europese strategie voor 
biowetenschappen en biotechnologie  zal dit
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
technisch hoogwaardige KMO’s, terwijl het 
maatschappelijk welzijn en de welvaart 
worden verbeterd. Onderzoek naar de 
veiligheid van voedsel  en voederketens, aan 
de voeding gerelateerde ziekten, 
voedingskeuzes en de effecten van voeding 
op de gezondheid zal helpen bij de 
bestrijding van aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen (zoals obesitas en allergieën) 
en infectieziekten (zoals overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën en 
vogelgriep), terwijl het belangrijke bijdragen 
levert tot de uitvoering van bestaande en de 
formulering van toekomstige beleidslijnen 
en regelgeving op het gebied van de 
volksgezondheid, de gezondheid van dieren 
en planten en de bescherming van de 
consument.

milieuefficiënte en concurrerende producten 
voor de landbouw , visserij , 
voedingsmiddelen , gezondheids  en 
houtsector en andere sectoren. De duurzame 
productie van gezond voedsel en andere 
producten alsook de Europese strategie voor 
biowetenschappen en biotechnologie  zal 
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
KMO’s, terwijl het maatschappelijk welzijn 
en de welvaart worden verbeterd. Onderzoek 
naar de veiligheid van voedsel  en 
voederketens, aan de voeding gerelateerde 
ziekten, duurzame voedingskeuzes en de 
effecten van voeding op de gezondheid zal 
helpen bij de bestrijding van aan de voeding 
gerelateerde aandoeningen (zoals obesitas en 
allergieën) en infectieziekten (zoals 
overdraagbare spongiforme encefalopathieën 
en vogelgriep), terwijl het belangrijke 
bijdragen levert tot de uitvoering van 
bestaande en de formulering van 
toekomstige beleidslijnen en regelgeving op 
het gebied van de volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en de 
bescherming van de consument.

Or. en

Motivering

Onderzoek naar innovatie moet worden bevorderd voor biologische landbouw en andere 
landbouwsystemen met lage input.

Amendement ingediend door Markus Pieper

Amendement 27
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Achtergrond, 

alinea 1

Innovaties en de vooruitgang van de kennis 
op het gebied van het duurzaam beheer, de 
duurzame productie en het duurzaam 
gebruik van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren) zullen de 
basis leggen voor nieuwe, duurzame, 
milieuefficiënte en concurrerende producten 
voor de landbouw-, visserij-, 
voedingsmiddelen-, gezondheids- en 

Innovaties en de vooruitgang van de kennis 
op het gebied van het duurzaam beheer, de 
duurzame productie en het duurzaam 
gebruik van biologische rijkdommen (micro-
organismen, planten en dieren) zullen de 
basis leggen voor nieuwe, duurzame, 
milieuefficiënte en concurrerende producten 
voor de landbouw-, visserij-, 
voedingsmiddelen-, gezondheids- en 
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houtsector en andere sectoren. 
Overeenkomstig de Europese strategie voor 
biowetenschappen en biotechnologie zal dit 
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
technisch hoogwaardige KMO’s, terwijl het 
maatschappelijk welzijn en de welvaart 
worden verbeterd. Onderzoek naar de 
veiligheid van voedsel- en voederketens, aan 
de voeding gerelateerde ziekten, 
voedingskeuzes en de effecten van voeding 
op de gezondheid zal helpen bij de 
bestrijding van aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen (zoals obesitas en allergieën) 
en infectieziekten (zoals overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën en 
vogelgriep), terwijl het belangrijke bijdragen 
levert tot de uitvoering van bestaande en de 
formulering van toekomstige beleidslijnen 
en regelgeving op het gebied van de 
volksgezondheid, de gezondheid van dieren 
en planten en de bescherming van de 
consument.

houtsector en andere sectoren. 
Overeenkomstig de Europese strategie voor 
biowetenschappen en biotechnologie zal dit 
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
technisch hoogwaardige KMO’s, terwijl het 
maatschappelijk welzijn en de welvaart 
worden verbeterd. Er wordt expliciet 
aangedrongen op een hoge deelname van 
KMO's aan de onderzoeksactiviteiten. 
Onderzoek naar de veiligheid van voedsel-
en voederketens, aan de voeding 
gerelateerde ziekten, voedingskeuzes en de 
effecten van voeding op de gezondheid zal 
helpen bij de bestrijding van aan de voeding 
gerelateerde aandoeningen (zoals obesitas en 
allergieën) en infectieziekten (zoals 
overdraagbare spongiforme encefalopathieën 
en vogelgriep), terwijl het belangrijke 
bijdragen levert tot de uitvoering van 
bestaande en de formulering van 
toekomstige beleidslijnen en regelgeving op 
het gebied van de volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en planten en de 
bescherming van de consument.

Or. de

Motivering

De onderzoekscapaciteit van de KMO's in Europa moet benut worden, en de onderlinge 
uitwisseling van informatie tussen de KMO's  moet bevorderd worden.

Amendement ingediend door Markus Pieper

Amendement 28
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Achtergrond, 

alinea 2

De diversiteit van de Europese industrieën 
op deze gebieden biedt weliswaar voordelen 
en kansen, maar leidt ook tot een 
versnipperde benadering van vergelijkbare 
problemen. Deze kunnen beter worden 
aangepakt door meer samenwerking en 
gedeelde deskundigheid, bijvoorbeeld bij 
nieuwe methodologieën, processen en 
standaards die voortvloeien uit 
veranderingen in de EU-wetgeving.

De diversiteit van de Europese industrieën 
op deze gebieden biedt weliswaar voordelen 
en kansen, maar leidt ook tot een 
versnipperde benadering van vergelijkbare 
problemen. Deze kunnen beter worden 
aangepakt door meer samenwerking en 
gedeelde deskundigheid, bijvoorbeeld bij 
nieuwe methodologieën, processen en 
standaards die voortvloeien uit 
veranderingen in de EU-wetgeving. Om
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communicatiekloven te dichten en de 
samenwerking op het gebied van het 
Europees landbouwonderzoek te verbeteren 
zou het nuttig zijn internetplatforms op te 
zetten en te ontwikkelen.

Or. de

Motivering

Om beter samen te werken op EU-niveau en de synergieën beter te benutten, vormt een 
gemeenschappelijk internetplatform een geschikt middel om contacten te leggen.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 29
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Achtergrond, 

alinea 2 bis (nieuw)

De diversiteit van de Europese industrieën 
op deze gebieden biedt weliswaar voordelen 
en kansen, maar leidt ook tot een 
versnipperde benadering van vergelijkbare 
problemen. Deze kunnen beter worden 
aangepakt door meer samenwerking en 
gedeelde deskundigheid, bijvoorbeeld bij 
nieuwe methodologieën, processen en 
standaards die voortvloeien uit 
veranderingen in de EU-wetgeving.

De diversiteit van de Europese industrieën 
op deze gebieden biedt weliswaar voordelen 
en kansen, maar leidt ook tot een 
versnipperde benadering van vergelijkbare 
problemen. Deze kunnen beter worden 
aangepakt door meer samenwerking en 
gedeelde deskundigheid, bijvoorbeeld bij 
nieuwe methodologieën, processen en 
standaards die voortvloeien uit 
veranderingen in de EU-wetgeving.

Er moet ook aandacht worden besteed aan 
toegepast onderzoek en de optimale 
verspreiding van de resultaten ervan. In het 
algemeen is het communiceren van de 
onderzoeksresultaten van cruciaal belang 
indien men wil dat de inspanningen van de 
vorsers een wezenlijke bijdrage leveren tot
de aanpak van de problemen en 
uitdagingen in de landbouwsector. 
Bovendien is het evenzeer belangrijk dat 
het landbouwonderzoek beantwoordt aan 
de behoeften, vereisten en uitdagingen van 
de sector.

Or. el

Motivering

De kwestie van de communicatie tussen de onderzoekssector en de landbouwsector en ook van 
het onderzoek met de samenleving in het algemeen, moet een van de aandachtspunten zijn bij het 
formuleren van de doelstellingen, de planning en de uitvoering van onderzoeksprogramma's. 
Onderzoek dat niet beantwoordt aan de behoeften van de landbouwers en de landbouwsector in 
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het algemeen, is zinloos alsook onderzoek dat geen raakvlak heeft met de uitdagingen waarop 
het een antwoord moet bieden.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 30
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Achtergrond, 

alinea 3

Verschillende Europese 
technologieplatforms dragen bij tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten op het gebied van 
bijvoorbeeld plantengenomica en de 
biotechnologie, de bosbouw en de 
houtsector, de algehele gezondheid van 
dieren, veehouderij, voedingsmiddelen en 
industriële biotechnologie. Het onderzoek 
zal ook de kennisbasis opleveren die nodig 
is voor de ondersteuning van: het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
landbouw en handelsaspecten; regelgeving 
voor de voedselveiligheid; gezondheid, 
ziektebestrijding en normen voor welzijn bij 
dieren in de Gemeenschap; en de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid teneinde te komen tot een 
duurzame ontwikkeling van visserij en 
aquacultuur. Er zijn ook voorzieningen 
getroffen voor een flexibele reactie op 
nieuwe beleidsbehoeften, met name in 
verband met nieuwe maatschappelijke of 
economische tendensen.

Verschillende Europese 
technologieplatforms dragen bij tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten op het gebied van 
bijvoorbeeld plantengenomica en de 
biotechnologie, het steunen van niet-
genetisch gemodificeerde biodiversiteit in 
de landbouw en bosbouw, de bosbouw en de 
houtsector, de algehele gezondheid van 
dieren, veehouderij, duurzaam 
bodemgebruik, voedingsmiddelen en 
industriële biotechnologie. Het onderzoek 
zal ook de kennisbasis opleveren die nodig 
is voor de ondersteuning van: het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
landbouw en handelsaspecten; regelgeving 
voor de voedselveiligheid; gezondheid, 
ziektebestrijding en normen voor welzijn bij 
dieren in de Gemeenschap; en de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid teneinde te komen tot een 
duurzame ontwikkeling van visserij en 
aquacultuur. Er zijn ook voorzieningen 
getroffen voor een flexibele reactie op 
nieuwe beleidsbehoeften, met name in 
verband met nieuwe maatschappelijke of 
economische tendensen.

Or. en
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Amendement ingediend door Thijs Berman

Amendement 31
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, 

alinea 1

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; een veilige verwijdering van 
dierlijk afval; behoud, beheer en exploitatie 
van levende aquatische rijkdommen; 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol spelen 
bij landbouw en plattelandsontwikkeling, 
nodig hebben (landschap, methoden voor 
landbeheer enz.).

Duurzame productie en duurzaam beheer
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, metabonomica, 
systeembiologie en convergerende 
technologieën voor micro-organismen, met 
inbegrip van de studie van het 
metagenoom, planten en dieren, waaronder 
behoud en duurzame exploitatie van hun 
biodiversiteit; verbeterde gewassen en 
productiesystemen in al hun 
verscheidenheid, inclusief biologische en 
duurzame landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten, en 
effecten van niet-inheemse soorten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en
concurrerende visserij en aquacultuur;
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van
epidemiologische studies, onderzoek naar
vaccins en diagnoses, met inbegrip van
zoönosen en aan diervoeders gerelateerde 
ziekten; een veilige verwijdering van dierlijk 
afval; behoud, duurzaam beheer en 
exploitatie van levende aquatische 
rijkdommen; onderzoek op en ontwikkeling 
van de instrumenten die beleidsmakers en 
anderen die een rol spelen bij landbouw en
plattelandsontwikkeling, nodig hebben en 
gebruiken, zowel in Europa als in de 
ontwikkelingslanden (landschap, methoden 
voor landbeheer enz.).

Or. en

Motivering

Aanvullingen ter verduidelijking en specificering van de tekst, met de nadruk op de noodzaak 
van ondersteuning van genetisch onderzoek in al zijn aspecten, en epidemiologisch en 
zoösanitair onderzoek.
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Er moet meer aandacht gaan naar de effecten van niet-inheemse soorten en de manier waarop 
op regionaal en Europees niveau het probleem kan worden aangepakt van de schadelijke 
effecten van deze genetisch gemodificeerde planten.
Bovendien moet niet alleen onderzoek worden verricht naar toekomstige instrumenten maar 
moet ook een evaluatie worden gemaakt van bestaande instrumenten en methoden op het gebied 
van besluitvorming in plattelandsontwikkeling en landbouw.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 32
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, 

alinea 1

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; een veilige verwijdering van 
dierlijk afval; behoud, beheer en exploitatie 
van levende aquatische rijkdommen; 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol spelen 
bij landbouw en plattelandsontwikkeling, 
nodig hebben (landschap, methoden voor 
landbeheer enz.).

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
behoud en duurzaam gebruik van hun niet-
genetisch gemodificeerde biodiversiteit en 
genetische hulpbronnen op de boederij en 
in situ; verbeterde gewassen en 
productiesystemen, inclusief biologische en 
andere duurzame landbouwsystemen die 
weinig energie gebruiken, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
geïntegreerde plattelandsontwikkeling, met 
inbegrip van de aspecten van deelname van 
het maatschappelijk middenveld aan de 
planning en besluitvorming; welzijn van 
dieren, veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; andere bedreigingen van de 
duurzaamheid en de veiligheid van de 
voedselproductie (met inbegrip van 
klimaatverandering en afname van de 
olievoorraden); een veilige verwijdering, 
opwerking en gebruik van dierlijk afval; 
behoud, beheer en exploitatie van levende 
aquatische rijkdommen; ontwikkeling van de 
instrumenten die beleidsmakers en anderen 
die een rol spelen bij landbouw en 
plattelandsontwikkeling, nodig hebben 



AM\580690NL.doc 15/17 PE 362.714v01-00

NL

(landschap, methoden voor landbeheer enz.).

Or. en

Motivering

Duurzaamheid van de voedselproductie en beheer van de bronnen moeten de kern van deze 
activiteit vormen.

Amendement ingediend door Katerina Batzeli

Amendement 33
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, 

alinea 1

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; een veilige verwijdering van 
dierlijk afval; behoud, beheer en exploitatie 
van levende aquatische rijkdommen; 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol spelen 
bij landbouw en plattelandsontwikkeling, 
nodig hebben (landschap, methoden voor 
landbeheer enz.).

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten
onderzoek inzake de coëxistentie van 
genetisch gemodificeerde met
conventionele en met biologische teelten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; een veilige verwijdering van 
dierlijk afval; behoud, beheer en exploitatie 
van levende aquatische rijkdommen; 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol spelen 
bij landbouw en plattelandsontwikkeling, 
nodig hebben (landschap, methoden voor 
landbeheer enz.).

Or. el

Motivering

De kwestie van de coëxistentie is een van de belangrijkste actuele thema's die de landbouwsector 
momenteel en ook in de toekomst zullen bezighouden. De onderzoeksinspanningen moeten ook in 
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die richting worden ontwikkeld.

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 34
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, 

alinea 2

“Fork to farm”: voeding, gezondheid en 
welzijn: voor consument, maatschappij, 
industrie en gezondheid relevante aspecten 
van voeding en diervoeders, met inbegrip 
van gedrags- en cognitiewetenschappen; 
voeding, aan de voeding gerelateerde ziekten 
en aandoeningen, waaronder obesitas; 
innovatieve technologie voor de verwerking 
van voedingsmiddelen en diervoeders 
(inclusief verpakking); verbeterde kwaliteit 
en veiligheid, zowel chemisch als 
microbiologisch, van voedingsmiddelen, 
dranken en diervoeders; integriteit (en 
controle) van de voedselketen; 
milieueffecten op en van 
voedsel/voederketens; het concept “totale 
voedselketen” (inclusief schaal- en 
schelpdieren); traceerbaarheid.

“Fork to farm”: voeding, gezondheid en 
welzijn: voor consument, maatschappij, 
cultuur, industrie en gezondheid relevante 
aspecten van voeding en diervoeders, met 
inbegrip van gedrags- en 
cognitiewetenschappen; voeding, aan de 
voeding gerelateerde ziekten en 
aandoeningen, waaronder obesitas en 
allergieën; gezondheidsvoordelen van 
bepaalde voeding en diëten; innovatieve 
technologie voor de verwerking, het vervoer 
en de verkoop van voedingsmiddelen en 
diervoeders(inclusief reduceren van 
verpakking en vervoersafstanden); 
verbeterde kwaliteit en veiligheid, zowel 
chemisch als biologisch, van 
voedingsmiddelen, dranken en diervoeders; 
integriteit en duurzaamheid (en controle) 
van de voedselketen; milieueffecten op en 
van voedsel/voederketens; het concept 
“totale voedselketen” (inclusief schaal- en 
schelpdieren); traceerbaarheid.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 35
Bijlage I, I Samenwerking, Thema's, 2. Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, 

alinea 3

Biowetenschappen en biotechnologie voor 
duurzame non-food producten en processen: 
verbeteringen op het gebied van gewassen, 
grondstoffen, mariene producten en 
biomassa (inclusief mariene rijkdommen) 
voor energie, milieu, en producten met een 
hoge toegevoegde waarde zoals materialen 
en chemische stoffen, inclusief nieuwe 
landbouwsystemen, bioprocessen en 
bioraffinage-concepten; biokatalyse; 
producten en processen van de bosbouw en 
de houtsector; milieusanering en schonere 

Biowetenschappen en biotechnologie voor 
duurzame non-food producten en processen: 
verbeteringen op het gebied van gewassen, 
grondstoffen, mariene producten en 
biomassa (inclusief mariene rijkdommen) 
voor energie, milieu, en producten met een 
hoge toegevoegde waarde zoals materialen 
en chemische stoffen, inclusief nieuwe 
duurzame en op hernieuwbare energie 
gebaseerde landbouwsystemen, 
bioprocessen en bioraffinage-concepten; 
biokatalyse; producten en processen van de 
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processen. bosbouw en de houtsector; milieusanering 
en schonere processen.

Or. en

Amendement ingediend door David Hammerstein Mintz

Amendement 36
Bijlage II, Indicatieve verdeling; Samenwerking, Voeding, landbouw en biotechnologie

Voeding, landbouw en biotechnologie: 2455 
miljoen EUR

Voeding, landbouw en biotechnologie: 2455 
miljoen EUR; niet meer dan 50% van dit 
bedrag mag aan biotechnologieprojecten 
worden besteed.

Or. en


