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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 60
Overweging 1

(1) De Gemeenschap heeft als doelstelling 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de communautaire industrie 
te versterken en een hoog niveau van 
concurrentievermogen te verzekeren. 
Daartoe bevordert de Gemeenschap alle 
onderzoeksactiviteiten die nodig worden 
geacht, met name door het stimuleren van de 
ondernemingen, inclusief kleine en 
middelgrote ondernemingen ("KMO's"), 
onderzoekscentra en universiteiten bij hun 
activiteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling.

(1) De Gemeenschap heeft als doelstelling 
de wetenschappelijke en technologische 
grondslagen van de communautaire industrie 
te versterken en een hoog niveau van 
concurrentievermogen te verzekeren. 
Daartoe bevordert de Gemeenschap alle 
onderzoeksactiviteiten die nodig worden 
geacht, met name door het stimuleren van de 
ondernemingen, inclusief kleine en 
middelgrote ondernemingen ("KMO's"), -
niet-commerciële onderzoekscentra en 
universiteiten bij hun activiteiten voor 
onderzoek en technologische ontwikkeling.

Or. pl

Motivering

Het is belangrijk dat het Parlement steun verleent aan wetenschappelijke centra die bij geen 
enkele commerciële activiteit betrokken zijn.
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Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 61
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Van overheidswege gefinancierd 
onderzoek dient in eerste instantie gericht 
te zijn op het vergroten van kennis en te 
beantwoorden aan algemene behoeften en 
prioriteiten. 

Or. it

Motivering

Het komt steeds vaker voor dat er een verband wordt gelegd tussen, enerzijds, wetenschap en 
onderzoek en, anderzijds, concurrentievermogen, de economie en industrie-input/voordelen. Het 
voornaamste doel van wetenschappelijk onderzoek moet vergroting van kennis zijn.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 62
Overweging 2

(2) De centrale rol van het onderzoek bij het 
verzekeren van het concurrentievermogen en 
de economische groei werd erkend door de 
Europese Raad van Lissabon die er de 
nadruk op legde dat kennis en innovatie de 
kern zijn van de economische vooruitgang, 
inclusief de groei van de werkgelegenheid in 
Europa.

(2) De centrale rol van het onderzoek bij het 
verzekeren van het concurrentievermogen en 
de economische groei werd erkend door de 
Europese Raad van Lissabon die er de 
nadruk op legde dat kennis en innovatie de 
kern zijn van de economische en sociale 
vooruitgang, inclusief de groei van de 
werkgelegenheid in Europa.

Or. fr

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 63
Overweging 4 bis (nieuw)

(4 bis) Het Europees Parlement heeft 
aangedrongen op een voortrekkersrol van 
de Europese Unie bij het ontwikkelen en 
toepassen van milieutechnologieën en het 
garanderen van duurzame productie en 
consumptie. Het Parlement heeft ook 
herhaaldelijk de nadruk gelegd op de rol 
van onderzoek om oplossingen voor 
klimaatverandering te vinden. Ten einde de 
noodzakelijke sprong voorwaarts met 
betrekking tot technologische ontwikkeling 
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te bewerkstelligen, zijn aanzienlijke 
communautaire inspanningen op het 
gebied van onderzoek vereist. Het 
Parlement heeft ook onderstreept dat 
exploitatie van vrouwen moet worden 
tegengegaan, en steun en financiering van 
het klonen van mensen in het kader van 
EU-programma's moet worden uitgesloten.

Or. it

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 64
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 niet-commerciële 
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.

Or. pl

Motivering

Het is belangrijk dat het Parlement steun verleent aan wetenschappelijke centra die bij geen 
enkele commerciële activiteit betrokken zijn.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 65
Overweging 10

(10) De onderzoeks- en 
innovatiecapaciteiten in geheel Europa 
moeten worden versterkt en het optimale 
gebruik ervan moet worden verzekerd.

(10) De onderzoeks- en 
innovatiecapaciteiten in geheel Europa 
moeten worden versterkt en het optimale 
gebruik ervan moet worden verzekerd. In dit
verband zou nagedacht kunnen worden
over een vrijstelling van de 
vennootschapsbelasting op Europese 
subsidies die aan het MKB worden 
toegekend uit hoofde van het zevende 
kaderprogramma onderzoek, 
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technologische ontwikkeling en 
demonstratie. 

Or. fr

Motivering

Bij het 'nadenken over een optimale benutting van de innovatiecapaciteit' moet ook de 'fiscaliteit' 
op Europees niveau aan bod komen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
en Peter Liese

Amendement 66
Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) Rekening houdend met het 
Protocol betreffende de bescherming en het 
welzijn van dieren bij het Verdrag van 
Amsterdam, moet onderzoek voor de 
ontwikkeling van alternatieve 
teststrategieën, en in het bijzonder van 
proeven zonder dieren, op alle 
onderzoeksgebieden worden bevorderd en 
versterkt, teneinde het gebruik van dieren 
in onderzoek en bij proeven te verminderen 
en uiteindelijk helemaal te beëindigen.

Or. en

Motivering

Het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren bepaalt dat de Gemeenschap 
en de lidstaten bij het ontwikkelen en implementeren van beleidsmaatregelen, waaronder op het 
gebied van onderzoek, ten volle rekening moeten houden met de eisen inzake het welzijn van 
dieren. Het ontwikkelen en valideren van alternatieven voor dierproeven is een prioriteit 
krachtens artikel 7, lid 2, onder de punten a) en b), van het zesde communautaire
actieprogramma voor milieu en ook artikel 23 van richtlijn 86/609(EEG bepaalt dat de 
Commissie en de lidstaten onderzoek dienen te stimuleren dat gericht is op de ontwikkeling en 
het voor de praktijk toepasbaar maken van andere onderzoekmethoden. Het doel van het 
bevorderen en versterken van het ontwikkelen van proeven zonder dieren en alternatieve 
teststrategieën moet derhalve expressis verbis worden opgenomen, met name met het oog op de 
vereisten van richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten, zoals gewijzigd, 
en het doel van het voorstel voor een EU-verordening voor chemische stoffen om proeven zonder 
dieren te bevorderen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 67
Overweging 12
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(12) In het kader van "Samenwerking" moet 
ondersteuning worden verleend voor 
transnationale samenwerking op elke schaal 
in geheel de Europese Unie en daarbuiten, 
op een aantal thematische gebieden die 
overeenstemmen met belangrijke terreinen 
van kennis- en technologiebevordering, waar 
onderzoek moet worden ondersteund en 
versterkt om Europese sociale, economische, 
ecologische en industriële uitdagingen aan te 
pakken.

(12) In het kader van "Samenwerking" moet 
ondersteuning worden verleend voor 
transnationale samenwerking op elke schaal 
in geheel de Europese Unie en daarbuiten, 
op een aantal thematische gebieden die 
overeenstemmen met belangrijke terreinen 
van kennis- en technologiebevordering, waar 
onderzoek moet worden ondersteund en 
versterkt om Europese sociale, economische, 
ecologische, volksgezondheids- en 
industriële uitdagingen aan te pakken.

Or. fr

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 68
Overweging 14

(14) In het kader van "Mensen" moeten 
individuen worden gestimuleerd om 
onderzoeker te worden, moeten Europese 
onderzoekers worden aangemoedigd om in 
Europa te blijven, moeten onderzoekers uit 
de hele wereld naar Europa worden 
aangetrokken en moet Europa 
aantrekkelijker gemaakt worden voor de 
beste onderzoekers.

(14) In het kader van "Mensen" moeten 
individuen worden gestimuleerd om 
onderzoeker te worden, moeten Europese 
onderzoekers worden aangemoedigd om in 
Europa te blijven, moeten onderzoekers uit 
de hele wereld naar Europa worden 
aangetrokken en moet Europa 
aantrekkelijker gemaakt worden voor de 
beste onderzoekers. In dit verband zou op 
Europees niveau nagedacht kunnen 
worden over een fiscale harmonisatie voor 
onderzoekers.

Or. fr

Motivering

Europa maakt zich terecht zorgen over de 'brain drain' naar Azië en Amerika in verband met 
aantrekkelijker arbeidsomstandigheden. Het kan geen kwaad dat de Raad nadenkt over een 
specifieke fiscale harmonisatie voor onderzoekers in de privé- en de publieke sector.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 69
Overweging 15

(15) In het kader van "Capaciteiten" moeten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren worden 
geoptimaliseerd; moeten de innovatieve 
capaciteiten van KMO's en hun vermogen 
om van onderzoek te profiteren worden 

(15) In het kader van "Capaciteiten" moeten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren worden 
geoptimaliseerd; moeten de procedures voor 
toegang tot het zevende kaderprogramma 
worden vereenvoudigd; moet de 
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versterkt; moet de ontwikkeling van 
regionale door onderzoek aangestuurde 
clusters worden ondersteund; moet het 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU worden ontsloten; moeten 
wetenschap en maatschappij dichter bij 
elkaar worden gebracht voor de harmonieuze 
integratie van wetenschap en technologie in 
de Europese maatschappij; en moeten 
horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking worden ondernomen.

verschaffing van informatie over de acties 
in het kader van het zevende 
kaderprogramma worden verbeterd; 
moeten de innovatieve capaciteiten van 
KMO's en hun vermogen om van onderzoek 
te profiteren worden versterkt; moet de 
ontwikkeling van regionale door onderzoek 
aangestuurde clusters worden ondersteund; 
moet het onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU worden ontsloten; moeten 
wetenschap en maatschappij dichter bij 
elkaar worden gebracht voor de harmonieuze 
integratie van wetenschap en technologie in 
de Europese maatschappij; en moeten 
horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 
samenwerking worden ondernomen.

Or. fr

Motivering

Betere informatieverschaffing en eenvoudiger procedures voor toegang tot de acties van het 
zevende kaderprogramma zullen de verwezenlijking van de doelstellingen daarvan ten goede 
komen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 70
Overweging 15

(15) In het kader van "Capaciteiten" moeten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren worden 
geoptimaliseerd; moeten de innovatieve 
capaciteiten van KMO's en hun vermogen 
om van onderzoek te profiteren worden 
versterkt; moet de ontwikkeling van 
regionale door onderzoek aangestuurde 
clusters worden ondersteund; moet het 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de EU worden ontsloten; moeten 
wetenschap en maatschappij dichter bij 
elkaar worden gebracht voor de harmonieuze 
integratie van wetenschap en technologie in 
de Europese maatschappij; en moeten 
horizontale acties en maatregelen ter 
ondersteuning van internationale 

(15) In het kader van "Capaciteiten" moeten 
het gebruik en de ontwikkeling van 
onderzoeksinfrastructuren worden 
geoptimaliseerd; moeten de innovatieve 
capaciteiten van KMO's en hun vermogen 
om van onderzoek te profiteren worden 
versterkt; moet de ontwikkeling van 
regionale en plaatselijke door onderzoek 
aangestuurde clusters worden ondersteund; 
moet het onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's, 
inclusief plaatselijke centra, van de EU 
worden ontsloten; moeten wetenschap en 
maatschappij dichter bij elkaar worden 
gebracht voor de harmonieuze integratie van 
wetenschap en technologie in de Europese 
maatschappij; en moeten horizontale acties 
en maatregelen ter ondersteuning van 
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samenwerking worden ondernomen. internationale samenwerking worden 
ondernomen.

Or. pl

Motivering

Er moet nadruk worden gelegd op de ontwikkeling van plaatselijke centra, met name die in de 
ultraperifere regio's van de EU.

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 71
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 streven oplossingen 
te vinden voor klimaatverandering en 
duurzame ontwikkeling, de gezondheid van 
de Europese bevolking, alsmede tot het 
nieuw leven inblazen van de Lissabon-
strategie is er dringend behoefte aan 
verdubbeling van het onderzoeksbudget van 
de EU 

Or. it

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
en Peter Liese

Amendement 72
Overweging 25

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Er wordt en zal rekening worden gehouden 

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie
en het Protocol betreffende de bescherming 
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met de opinies van de Europese groep ethiek 
van de exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën.

en het welzijn van dieren bij het Verdrag 
van Amsterdam. Er wordt en zal rekening 
worden gehouden met de opinies van de 
Europese groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe technologieën.

Or. en

Motivering

Het fundamentele ethische beginsel in het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn 
van dieren moet ook hier opgenomen worden. Bij alle door het kaderprogramma gesteunde 
onderzoekactiviteiten moet rekening worden gehouden met de praktische implicaties van deze 
beginselen, mede met het oog op de herziening van het ethisch herzieningsproces van de 
Commissie.

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 73
Overweging 25

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Er wordt en zal rekening worden gehouden 
met de opinies van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën.

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
het Verdrag inzake de rechten van de mens 
en biogeneeskunde van de Raad van 
Europa en de Universele Verklaring over 
bio-ethiek en mensenrechten van 
UNESCO.

Or. it

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 74
Overweging 25

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Er wordt en zal rekening worden gehouden 
met de opinies van de Europese groep ethiek 
van de exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën.

(25) De uit hoofde van dit kaderprogramma 
ondersteunde onderzoeksactiviteiten moeten 
met name de mens ten goede komen en 
worden uitgevoerd met inachtneming van de 
fundamentele ethische beginselen, inclusief 
die welke weergegeven zijn in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Er wordt en zal rekening worden gehouden 
met de opinies van de Europese groep ethiek 
van de exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën.
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Or. pl

Motivering

Onderzoekactiviteiten mogen niet resulteren in grotere werkloosheid onder Europese burgers of 
schade toebrengen aan de mens, zoals in het geval van klonen en prenataal onderzoek, enz.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 75
Overweging 28

(28) Er dienen tevens passende maatregelen 
te worden genomen om onregelmatigheden 
en fraude tegen te gaan en de nodige stappen 
moeten worden gezet om verloren gegane, 
ten onrechte betaalde of onjuist gebruikte 
middelen te recupereren in overeenstemming 
met Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 
van de Raad van 18 december 1995 
betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen, Verordening (Euratom, 
EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 
november 1996 betreffende de controles en 
verificaties ter plaatse die door de 
Commissie worden uitgevoerd ter 
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden en 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF).

(28) Er dienen tevens passende maatregelen 
te worden genomen om, enerzijds, de 
doeltreffendheid van de toegekende steun 
en, anderzijds, de doeltreffendheid van het 
gebruik van deze middelen te controleren, 
om onregelmatigheden en fraude tegen te 
gaan en de nodige stappen moeten worden 
gezet om verloren gegane, ten onrechte 
betaalde of onjuist gebruikte middelen te 
recupereren in overeenstemming met 
Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 van 
de Raad van 18 december 1995 betreffende 
de bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen, 
Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van 
de Raad van 11 november 1996 betreffende 
de controles en verificaties ter plaatse die 
door de Commissie worden uitgevoerd ter
bescherming van de financiële belangen van 
de Europese Gemeenschappen tegen fraudes 
en andere onregelmatigheden en 
Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 mei 
1999 betreffende onderzoeken door het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF).

Or. fr

Motivering

In het geval van publieke middelen (voor onderzoek) dient ook de doeltreffendheid van het 
gebruik ervan te worden gecontroleerd.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 76
Artikel 2, lid 2
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(2) Samenwerking: ondersteunen van de 
hele waaier van onderzoeksacties die in 
transnationaal samenwerkingsverband 
worden uitgevoerd op de volgende 
thematische gebieden:

(2) Samenwerking: ondersteunen van de 
hele waaier van onderzoeksacties die in 
transnationaal samenwerkingsverband 
worden uitgevoerd op de volgende 
thematische gebieden:

(a) Gezondheid;

(b) Voeding, landbouw en biotechnologie;
(a) Gezondheid en voeding inclusief sociale 
aspecten en de toepassing van ICT; 
onderzoek naar behandeling en preventie 
van ziekten, inclusief de samenhang met 
omgevingsfactoren en voedingspatronen, 
aandacht voor verwaarloosde ziekten en 
ontwikkeling van prioriteitsmedicijnen;

(c) Informatie- en 
communicatietechnologieën;
(d) Nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
materialen en nieuwe 
productietechnologieën;

(b) Innovatieve technologieën, inclusief 
biotechnologie, informatie- en 
communicatietechnologieën,
nanowetenschappen, nanotechnologieën, 
materialen en nieuwe 
productietechnologieën;

(e) Energie; (c) Energie ,energie-efficiëntie en vervoer 
(inclusief luchtvaart);

(f) Milieu (inclusief klimaatverandering); (d) Milieu (inclusief klimaatverandering),
landbouw en visserij;

(g) Vervoer (inclusief luchtvaart);
(h) Sociaal-economische wetenschappen en 
geesteswetenschappen;
(i) Veiligheid en ruimtevaart. (e) Veiligheid en ruimtevaart.

Or. nl

Motivering

Met de bovenstaande wijzigingen in dit artikel wil ik bewerkstelligen dat er een duidelijke focus 
is op beperkt aantal onderwerpen: Gezondheid en Voeding, Innovatieve technologieën, Milieu en 
Landbouw, Energie en Vervoer, en Veiligheid. Deze onderwerpen zijn bij elkaar geplaatst om 
het onderlinge verband tussen de onderwerpen tot uitdrukking te brengen.
Het apart vermelden van Informatie- en communicatietechnologieën vind ik onnodig aangezien 
deze technologieën ook onder Capaciteiten vallen. Binnen het onderdeel Samenwerking moet er 
ondersteuning bestaan voor de ontwikkeling van allerlei technologieën, waaronder ICT-
technologieën. Extra nadruk op ondersteuning van ICT vind ik onterecht gezien het feit dat deze 
industrie dynamisch en krachtig functioneert waarbij steun vanuit Europa niet zonder meer 
noodzakelijk is.
Het vermelden van sociaal-economische en geesteswetenschappen als apart onderdeel is niet 
nodig, omdat deze invalshoek bij elk onderdeel van belang is. 
Het is belangrijk dat er ook specifieke aandacht besteed wordt aan Visserij.
Indien deze wijzigingen worden aangenomen, dan zal ook de rest van het document aangepast 
moeten worden zodat de juiste onderwerpen bij elkaar geplaatst worden (maw: horizontale 
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werking van het amendement).

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 77
Artikel 2, lid 2, letter a)

(a) Gezondheid; (a) Gezondheid, inclusief de gezondheid 
van kinderen en de vaststelling van het 
programma MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe), 
zoals voorzien in verordening (EG) nr. .../... 
[betreffende geneesmiddelen die in de 
pediatrie worden gebruikt, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de 
Raad, Richtlijn 2001/83/EG en 
Verordening (EG) nr. 726/2004];

Or. fr

Motivering

Er dient herinnerd te worden aan het standpunt van het EP, d.w.z. de wens om in het zevende 
kaderprogramma het programma MICE op te nemen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 78
Artikel 2, lid 2, letter h)

(h) Sociaal-economische wetenschappen en 
geesteswetenschappen;

(h) Wetenschappen en 
geesteswetenschappen;

Or. pl

Motivering

Eenvoudiger, maar omvat toch alle wetenschappelijke doeleinden.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 79
Artikel 2, lid 4

(4) Mensen: kwantitatief en kwalitatief 
versterken van het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa.

(4) Mensen: kwantitatief en kwalitatief 
versterken van het menselijk potentieel in 
onderzoek en technologie in Europa. In dit 
verband zou op Europees niveau nagedacht 
kunnen worden over een fiscale 
harmonisatie voor onderzoekers.
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Or. fr

Motivering

Europa maakt zich terecht zorgen over de 'brain drain' naar Azië en Amerika in verband met 
aantrekkelijker arbeidsomstandigheden. Het kan geen kwaad dat de Raad nadenkt over een 
specifieke fiscale harmonisatie voor onderzoekers in de privé- en de publieke sector.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 80
Artikel 2, lid 5

(5) Capaciteiten: ondersteuning van 
sleutelelementen van de Europese 
onderzoeks- en innovatiecapaciteiten zoals 
onderzoeksinfrastructuren; regionale door 
onderzoek aangestuurde clusters; de 
ontwikkeling van een volledig 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de Gemeenschap; onderzoek ten 
behoeve van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's); kwesties op het 
gebied van "wetenschap in de 
maatschappij"; horizontale internationale 
samenwerkingsactiviteiten.

(5) Capaciteiten: ondersteuning van 
sleutelelementen van de Europese 
onderzoeks- en innovatiecapaciteiten zoals 
onderzoeksinfrastructuren; regionale door 
onderzoek aangestuurde clusters; de 
ontwikkeling van een volledig 
onderzoekspotentieel in de 
convergentieregio's en ultraperifere regio's 
van de Gemeenschap, met inbegrip van 
plaatselijke onderzoekcentra; onderzoek ten 
behoeve van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's); kwesties op het 
gebied van "wetenschap in de 
maatschappij"; horizontale internationale 
samenwerkingsactiviteiten en bijstand op 
het gebied van wetenschappelijke 
uitwisselingen in de ultraperifere regio's 
van de EU.

Or. pl

Motivering

Er dient rekening te worden gehouden met de behoefte aan samenwerking en wetenschappelijke 
uitwisselingen tussen onderzoekcentra in de ultraperifere regio's van de EU.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 81
Artikel 6

Alle onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd op grond van het zevende 
kaderprogramma worden uitgevoerd met 
inachtneming van de fundamentele ethische 
beginselen.

Alle onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd op grond van het zevende 
kaderprogramma worden uitgevoerd ten 
behoeve van de mens en zijn ontwikkeling, 
en met inachtneming van de fundamentele 
ethische beginselen.
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Or. pl

Motivering

Met EU-middelen gefinancierde onderzoekactiviteiten mogen niet resulteren in grotere 
werkloosheid of schade toebrengen aan de mens, zoals in het geval van klonen en prenataal 
onderzoek, enz.

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 82
Artikel 6

Alle onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd op grond van het zevende 
kaderprogramma worden uitgevoerd met 
inachtneming van de fundamentele ethische 
beginselen.

Alle onderzoeksactiviteiten die worden 
uitgevoerd op grond van het zevende 
kaderprogramma worden uitgevoerd met 
inachtneming van de fundamentele ethische 
beginselen, inclusief die welke zijn 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie en het 
Verdrag inzake de rechten van de mens en 
de biogeneeskunde van de Raad van 
Europa en de Universele Verklaring over 
bio-ethiek en mensenrechten van 
UNESCO.

Or. it

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 83
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 2009 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 middels het 
opstellen van een onafhankelijk rapport. 

Or. pt

Motivering

Omdat de O&O-agenda voortdurend veranderingen ondergaat, moet beter toezicht op het 
zevende kaderprogramma worden uitgeoefend.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 84
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 3, inleidende formule

De voor EU-actie vastgestelde negen
thema's zijn de volgende:

De voor EU-actie vastgestelde tien thema's 
zijn de volgende:

Or. fr

Motivering

Samenhang met het hieropvolgende amendement.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 85
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 3, punt 1

(1) Gezondheid; (1) Gezondheid, inclusief de gezondheid 
van kinderen en de vaststelling van het 
programma MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe), 
zoals voorzien in verordening (EG) nr. .../... 
[betreffende geneesmiddelen die in de 
pediatrie worden gebruikt, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de 
Raad, Richtlijn 2001/83/EG en 
Verordening (EG) nr. 726/2004];

Or. fr

Motivering

Er dient herinnerd te worden aan het standpunt van het EP, d.w.z. de wens om in het zevende 
kaderprogramma het programma MICE op te nemen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 86
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 3, punt 9 bis (nieuw)

(9 bis) oprichting van een platform voor 
contacten tussen ontwerpers en het 
bedrijfsleven;

Or. fr

Motivering

Het komt binnen de EU heel vaak voor dat innovatieve ideeën van ontwerpers en bedrijven onaf 
in de kast blijven liggen. Omwille van structuren, de kosten en/of andere redenen slagen 
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ontwerpers er niet in hun concept verder te ontwikkelen. Dat is een grote verspilling van talent: 
in veel gevallen weten ze niet tot wie ze zich moeten wenden om hun idee ingepast te krijgen in 
grotere onderzoekprojecten of om te zetten in een concrete industriële toepassing. De EU moet 
bijdragen aan de oprichting van een platform waar ontwerpers en het bedrijfsleven elkaar 
kunnen ontmoeten.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 87
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 5

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
themaoverschrijdend zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën.

Er wordt vooral aandacht besteed aan 
prioritaire wetenschappelijke gebieden die 
themaoverschrijdend zijn zoals mariene 
wetenschappen en technologieën. Deze 
aandacht stoelt op coördinatie en op het 
verkrijgen van resultaten aan de hand 
waarvan een relevant EU-beleid kan 
worden ontwikkeld.

Or. pt

Motivering

De EU heeft behoefte aan een eigen beleid inzake mariene wetenschappen en technologieën.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 88
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 5 bis (nieuw)

Er dient gezorgd te worden voor de 
participatie van kleine en middelgrote 
bedrijven (het MKB) - in het bijzonder het 
kennis-MKB - door middel van praktische 
steunmaatregelen, in combinatie met 
kwantitatief en kwalitatief toezicht op de 
behaalde resultaten.

Or. pt

Motivering

Het MKB speelt een wezenlijke rol bij innovatie en verbetering van het concurrentievermogen en 
hun participatie moet dan ook worden verzekerd én beoordeeld als onderdeel van het 
kaderprogramma.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 89
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 5 ter (nieuw)
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Er moet steun worden verleend aan 
initiatieven voor het bevorderen van de 
wetenschappelijke dialoog en de 
verspreiding van resultaten aan een zo 
breed mogelijke doelgroep naast de 
wetenschappelijke wereld, ten einde de rol 
van de civiele samenleving in onderzoek te 
vergroten. De gendergelijkheidsdimensie 
moet op alle niveaus van onderzoek worden 
bevorderd.

Or. pt

Motivering

Er dient een kennissamenleving te worden ontwikkeld; binnen die kennissamenleving moet het 
potentieel van vrouwen ten volle worden benut.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 90
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 7

Met name bij onderwerpen met een 
industriële relevantie werden de thema's 
vastgesteld op basis van onder andere de 
werkzaamheden van de verschillende 
"Europese technologieplatforms", opgezet 
op gebieden waar Europa's 
concurrentievermogen, economische groei 
en welvaart afhangen van belangrijke 
vooruitgang op het gebied van onderzoek en 
technologie op middellange tot lange 
termijn. De Europese technologieplatforms 
verenigen, onder industriële leiding, de 
stakeholders teneinde een strategische 
onderzoeksagenda te bepalen en uit te 
voeren. Dit kaderprogramma zal bijdragen 
tot de verwezenlijking van deze strategische 
onderzoeksagenda's voor zover deze echte 
Europese toegevoegde waarde bieden.

Met name bij onderwerpen met een 
industriële relevantie werden de thema's 
vastgesteld op basis van onder andere de 
werkzaamheden van de verschillende 
"Europese technologieplatforms", opgezet 
op gebieden waar Europa's 
concurrentievermogen, economische groei 
en welvaart afhangen van belangrijke 
vooruitgang op het gebied van onderzoek en 
technologie op middellange tot lange 
termijn. De Europese technologieplatforms 
verenigen, onder industriële leiding, de 
stakeholders teneinde een strategische 
onderzoeksagenda te bepalen en uit te 
voeren.

Or. pt

Motivering

Het is niet de taak van het kaderprogramma om de strategische onderzoekagenda's van het 
bedrijfsleven te dienen.
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 91
Bijlage I, Deel I, "Samenwerking", alinea 10

Teneinde de verspreiding en het gebruik van 
de voortbrengselen van het EU-onderzoek te 
versterken wordt de verbreiding van kennis 
en de overdracht van resultaten, ook onder 
de beleidsmakers, ondersteund op alle 
thematische gebieden, inclusief via de 
financiering van netwerkinitiatieven, 
seminars en evenementen, bijstand door 
externe deskundigen en informatie- en 
elektronische diensten met name CORDIS. 
Acties ter ondersteuning van innovatie 
vinden plaats onder het programma 
Concurrentievermogen en innovatie. Steun 
wordt eveneens verleend voor initiatieven 
die gericht zijn op het aangaan van de 
dialoog over wetenschappelijke 
vraagstukken en onderzoeksresultaten met 
een breed publiek buiten de 
onderzoekswereld, en op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Er 
wordt rekening gehouden met ethische 
beginselen en genderaspecten.

Teneinde de verspreiding en het gebruik van 
de voortbrengselen van het EU-onderzoek te 
versterken wordt de verbreiding van kennis 
en de overdracht van resultaten, ook onder 
de beleidsmakers, ondersteund op alle 
thematische gebieden, inclusief via de 
financiering van netwerkinitiatieven, 
seminars en evenementen, bijstand door 
externe deskundigen en informatie- en 
elektronische diensten met name CORDIS. 
Acties ter ondersteuning van innovatie 
vinden plaats onder het programma 
Concurrentievermogen en innovatie. Steun 
wordt eveneens verleend voor initiatieven 
die gericht zijn op het aangaan van de 
dialoog over wetenschappelijke 
vraagstukken en onderzoeksresultaten met 
een breed publiek buiten de 
onderzoekswereld, en op het gebied van 
wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Er 
wordt bij alle relevante onderzoekthema's 
terdege en op horizontale wijze rekening 
gehouden met ethische beginselen, 
toegangskwesties en genderaspecten.

Or. en

Motivering

Nieuwe technologieën creëren anders nieuwe belemmeringen voor veel Europese burgers. 
Indien met dergelijke zaken in de ontwerpfase rekening wordt gehouden, is volledige 
toegankelijkheid gegarandeerd met beperkte kosten (in de regel 2-4% van het totaalbudget van 
elk nieuw project).

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 92
Bijlage I, Deel I, "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 1

In een beperkt aantal gevallen 
verantwoorden de reikwijdte van de OTO-
doelstelling en de omvang van de betrokken 
middelen het opzetten van publiek/private 
partnerschappen op lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven. 

In een beperkt aantal gevallen 
verantwoorden de reikwijdte van de OTO-
doelstelling en de omvang van de betrokken 
middelen het opzetten van publiek/private 
partnerschappen op lange termijn in de vorm 
van gezamenlijke technologie-initiatieven. 
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Deze initiatieven, die overwegend 
voortvloeien uit de werkzaamheden van de 
Europese technologieplatforms en 
betrekking hebben op één of een klein aantal 
geselecteerde aspecten van onderzoek op 
hun gebied, combineren investeringen van 
de particuliere sector en nationale en 
Europese openbare financiering, inclusief 
subsidiefinanciering uit het kaderprogramma 
voor onderzoek en leningfinanciering van de 
Europese Investeringsbank. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven kunnen hun 
grondslag vinden in artikel 171 van het 
Verdrag (dit kan de oprichting van een 
gemeenschappelijke onderneming inhouden) 
of de besluiten tot vaststelling van specifieke 
programma's in overeenstemming met 
artikel 166 van het Verdrag.

Deze initiatieven, die overwegend 
voortvloeien uit de werkzaamheden van de 
Europese technologieplatforms en 
betrekking hebben op één of een klein aantal 
geselecteerde aspecten van onderzoek op 
hun gebied, combineren investeringen van 
de particuliere sector en nationale en 
Europese openbare financiering, inclusief 
subsidiefinanciering uit het kaderprogramma 
voor onderzoek en leningfinanciering van de 
Europese Investeringsbank. Gezamenlijke 
technologie-initiatieven kunnen hun 
grondslag vinden in artikel 171 van het 
Verdrag (dit kan de oprichting van een 
gemeenschappelijke onderneming inhouden) 
of de besluiten tot vaststelling van specifieke 
programma's in overeenstemming met 
artikel 166 van het Verdrag. Elk 
gezamenlijk technologie-initiatief moet 
goedgekeurd worden door een apart besluit 
van de Raad om te zorgen voor een grotere 
mate van billijkheid (zowel in economische, 
als in technologische zin) tussen de 
lidstaten.

Or. pt
Motivering

Steun voor dit soort structuren mag niet tot grotere technologische en economische verschillen 
tussen de lidstaten leiden.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 93
Bijlage I, Deel I, "Gezamenlijke technologie-initiatieven", alinea 3

Er wordt speciale aandacht besteed aan de 
algemene coherentie en coördinatie tussen 
gezamenlijke technologie-initiatieven en 
nationale programma's en projecten op 
dezelfde gebieden.

Er wordt speciale aandacht besteed aan de 
participatie van het MKB en 
onderzoeksinstituten aan dergelijke 
initiatieven en aan de algemene coherentie 
en coördinatie tussen gezamenlijke 
technologie-initiatieven en nationale 
programma's en projecten op dezelfde 
gebieden.

Or. en

Motivering

De participatie van het MKB in zogenaamde joint technology initiatives is van groot belang. Net 
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zo belangrijk is het evenwel dat ook onderzoeksinstituten eraan deelnemen, teneinde ervoor te 
zorgen dat met publieke middelen gefinancierd onderzoek niet alleen het bedrijfsleven ten goede 
komt, maar ook de samenleving en publieke belangen in het algemeen. In andere gevallen 
zouden door het bedrijfsleven geleide joint technology initiatives bijvoorbeeld 
verkeersveiligheidsaspecten kunnen verwaarlozen ten faveure van comfort voor de bestuurder en 
méér verkopen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 94
Bijlage I, Deel I, "Internationale samenwerking", alinea 1, punt 2

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. In nauwe samenhang met de 
bilaterale samenwerkingsovereenkomsten of 
multilaterale dialoog tussen de EU en deze 
landen of groepen van landen fungeren deze 
acties als geprivilegieerde instrumenten om
uitvoering te geven aan de samenwerking 
tussen de EU en deze landen. Het gaat met 
name om: acties gericht op het versterken 
van de onderzoekscapaciteiten van 
kandidaat-lidstaten en buurlanden; 
samenwerkingsactiviteiten gericht op 
ontwikkelingslanden en opkomende landen 
die geconcentreerd zijn op hun bijzondere 
behoeften op gebieden zoals gezondheid, 
landbouw, visserij en milieu, en uitgevoerd 
worden onder financiële voorwaarden die 
aangepast zijn aan hun mogelijkheden.

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. In nauwe samenhang met de 
bilaterale samenwerkingsovereenkomsten of 
multilaterale dialoog tussen de EU en deze 
landen of groepen van landen fungeren deze 
acties als geprivilegieerde instrumenten om 
uitvoering te geven aan de samenwerking 
tussen de EU en deze landen. Het gaat met 
name om: acties gericht op het versterken 
van de onderzoekscapaciteiten van 
kandidaat-lidstaten en buurlanden; 
samenwerkingsactiviteiten gericht op 
ontwikkelingslanden en opkomende landen 
die geconcentreerd zijn op hun bijzondere 
behoeften op gebieden zoals gezondheid, 
landbouw, visserij, vervoer, communicatie
en milieu, en uitgevoerd worden onder 
financiële voorwaarden die aangepast zijn 
aan hun mogelijkheden.

Or. en

Motivering

De toevoeging van  'vervoer' en 'communicatie' als mogelijke gebieden voor internationale 
samenwerking is belangrijk, aangezien veel ontwikkelings- en in ontwikkeling zijnde landen de 
relevante infrastructuurvoorzieningen ontberen en derhalve geïsoleerd zijn. De ontwikkeling van 
fysieke en digitale corridors naar deze landen zal hen en het Europese bedrijfsleven helpen (om 
deze isolatie te doorbreken, respectievelijk om deel te nemen aan het ontwikkelen van de 
relevante infrastructuur).

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 95
Bijlage I, Deel I, "Internationale samenwerking", alinea 1, punt 2
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•Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. In nauwe samenhang met de 
bilaterale samenwerkingsovereenkomsten of 
multilaterale dialoog tussen de EU en deze 
landen of groepen van landen fungeren deze 
acties als geprivilegieerde instrumenten om 
uitvoering te geven aan de samenwerking 
tussen de EU en deze landen. Het gaat met 
name om: acties gericht op het versterken 
van de onderzoekscapaciteiten van 
kandidaat-lidstaten en buurlanden; 
samenwerkingsactiviteiten gericht op 
ontwikkelingslanden en opkomende landen 
die geconcentreerd zijn op hun bijzondere 
behoeften op gebieden zoals gezondheid, 
landbouw, visserij en milieu, en uitgevoerd 
worden onder financiële voorwaarden die 
aangepast zijn aan hun mogelijkheden.

• Specifieke samenwerkingsacties op elk 
thematisch gebied met bepaalde derde 
landen bij wederzijdse belangstelling om 
samen te werken rond bepaalde 
onderwerpen. In nauwe samenhang met de 
bilaterale samenwerkingsovereenkomsten of 
multilaterale dialoog tussen de EU en deze 
landen of groepen van landen fungeren deze 
acties als geprivilegieerde instrumenten om 
uitvoering te geven aan de samenwerking 
tussen de EU en deze landen. Het gaat met 
name om: acties gericht op het versterken 
van de onderzoekscapaciteiten van 
kandidaat-lidstaten en buurlanden; 
samenwerkingsactiviteiten gericht op 
ontwikkelingslanden en opkomende landen 
die geconcentreerd zijn op hun bijzondere 
behoeften op gebieden zoals gezondheid, 
met bijzondere aandacht voor weesziekten 
en verwaarloosde ziekten, landbouw, 
visserij en milieu, en uitgevoerd worden 
onder financiële voorwaarden die aangepast 
zijn aan hun mogelijkheden.

Or. nl

Motivering

Er moet meer aandacht besteed worden aan weesziekten en verwaarloosde ziekten.

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 96
Bijlage I, Deel I, "Internationale samenwerking", alinea 1, punt 2 bis (nieuw)

• De Europese Unie neemt speciale 
maatregelen om de ontwikkelingslanden te 
helpen in te spelen op de grote problemen 
die zij op dit moment hebben, gezien in het 
bijzonder het gebrek aan innovatie op het 
gebied van geneesmiddelen, vaccins en 
diagnostica.
De Europese Unie neemt de nodige 
maatregelen ter bevordering van innovatie, 
rekening houdende met de ervaringen die 
zijn opgedaan met de initiatieven die reeds 
zijn ontplooid door publieke en private 
partnerschappen, alsook door organisaties 
zonder winstoogmerk, teneinde onderzoek 
nieuw leven in te blazen en nieuwe 
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geneesmiddelen te ontwikkelen, en in het 
bijzonder om:
- gebruik te maken van de in de EU 
bestaande wetenschappelijke capaciteit op 
het vlak van farmaceutisch onderzoek en 
op het gebied van verwaarloosde ziekten;
- voorwaarden te creëren voor de 
overheveling van technologie naar die 
derde landen die in het bijzonder te kampen 
hebben met tropische ziekten;
- derde landen te helpen bij de opbouw van 
eigen onderzoekcapaciteit, zodat ze beter op 
hun eigen behoeften kunnen inspelen; 
- acties op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling te implementeren om
verwaarloosde ziekten te bestrijden, 
inspanningen op Europees niveau te 
consolideren en te versterken, om 
netwerken van wetenschappelijke 
excellentie te creëren, om Europees beleid 
te beheren en coördineren, en om de beste 
menselijke, wetenschappelijke en 
technologische hulpbronnen die op het vlak 
van verwaarloosde ziekten beschikbaar 
zijn, te identificeren.

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 97
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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 

Verbetering van de lichamelijke en 
geestelijke 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, 
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gezondheidszorgstelsels. alsmede duurzame en efficiënte 
gezondheidszorgstelsels.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om bij de doelstellingen van het zevende kaderprogramma niet alleen de 
lichamelijke gezondheid te noemen, maar ook de geestelijke.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 98
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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, weesziekten en verwaarloosde 
ziekten zoals tuberculose en malaria. 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.

Or. nl

Motivering

Er moet meer aandacht besteed worden aan behandeling en bestrijding van weesziekten en 
verwaarloosde ziekten, zoals tuberculose, malaria, etc.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 99
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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 

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 
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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.

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, 
technologieën voor gezond ouder worden, 
alsmede duurzame, toegankelijke en 
efficiënte gezondheidszorg- en 
bijstandsstelsels.

Or. en

Motivering

Méér levenskwaliteitsgerelateerd onderzoek is belangrijk. Zoals PF6-onderzoek heeft 
aangetoond, kunnen niet alle problemen in verband met de gezondheid en het ouder worden 
opgelost worden door onderzoek naar genen en geneesmiddelen. Andere technologieën en 
instrumenten, zoals neurowetenschappen, rehabilitatietechnologie, het gebruik van 
neuropsychologische testbatterijen e.d., kunnen een aanvulling zijn op traditionele medische 
oplossingen omdat ze een enorme toegevoegde waarde opleveren. Ook de toegankelijkheid is 
van groot belang voor medisch onderzoek en dient dan ook expliciet te worden vermeld. 
Klinische resultaten kunnen de klinische praktijk ten goede komen, maar ook de niet-klinische; 
m.a.w. kunnen ouderen en/of patiënten helpen deel te nemen aan alledaagse activiteiten (zoals 
zelfstandig wonen, autorijden, winkelen, enz.). Dit soort aspecten moet niet volledig van de lijn 
gezondheidsonderzoek worden uitgesloten.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 100
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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 bijdragen tot de 
goede werking van de Europese
gezondheidssector, mét steun voor het 
concurrentievermogen van de bedrijven in 
deze sector, waarbij tevens aandacht wordt 
besteed aan mondiale gezondheidsaspecten 
zoals opkomende epidemieën en 
verwaarloosde ziekten. Onderzoek richt 
zich zowel op preventie van ziekten, als op 
het ontwikkelen van doeltreffende 
behandelwijzen en geneesmiddelen, met 
oog voor een billijke en ruime toegang tot 
de resultaten van met publieke middelen 
gefinancierd onderzoek. 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.

Or. fr

Motivering

Het programma richt zich niet alleen op de gezondheid van de Europese burger, maar beoogt 
ook de werking van de Europese gezondheidszorgsector te verbeteren. Het gaat dus niet alleen 
om verbetering van het concurrentievermogen van de industrieën en bedrijven in de 
gezondheidssector. Naast de nieuwe epidemieën moet ook bijzondere aandacht worden besteed 
aan de verwaarloosde ziekten, die met name voorkomen in arme landen, en die in de O&O-
programma's van de farmaceutische industrie te weinig aandacht krijgen. Ook moet alle 
betrokken actoren toegang worden geboden tot de resultaten van met publieke middelen 
gefinancierd onderzoek; op die manier kan beter tegemoet gekomen worden aan bepaalde, op dit 
moment verwaarloosde, gezondheidsbehoeften en -situaties, en gewerkt worden aan 
verwezenlijking van de doelstelling van verbetering van het gezondheidsniveau van eenieder, 
zowel in Europa., als in de rest van de wereld.

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer
Amendement 101

Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Doelstelling"

Verbetering van de gezondheid van de Verbetering van de gezondheid van de 
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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.

burgers van Europa en bijdragen aan het 
presteren van de Europese 
gezondheidssector, met inbegrip van 
opvoering van het concurrentievermogen 
ervan, waarbij tevens aandacht wordt 
besteed aan mondiale gezondheidsaspecten 
zoals opkomende epidemieën en 
weesziekten. Onderzoek zal gericht zijn op 
het voorkomen van ziekten en de 
ontwikkeling van doeltreffende 
behandelingen en geneesmiddelen, met
gelijkelijke toegang tot resultaten van
onderzoek. De nadruk zal liggen op 
translationeel onderzoek (omzetting van 
fundamentele ontdekkingen in toepassingen
op klinisch niveau en bevolkingsniveau), de 
ontwikkeling en validering van nieuwe 
therapieën, methoden voor 
gezondheidsbevordering en preventie, en 
diagnose-instrumenten en  technologieën, 
alsmede duurzame en efficiënte 
gezondheidszorgstelsels.

Or. it

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 102
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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 
patiënten voor elke studie op te voeren. 
Bovendien maakt de uitvoering van 
onderzoek onder impuls van het 
gezondheidsbeleid op Europees niveau een 

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten, ademhalings-, psychische en 
neurologische aandoeningen, met name die 
welke samenhangen met veroudering, zoals 
de ziekte van Alzheimer en de ziekte van 
Parkinson en niet-besmettelijke 
kinderziekten) is klinisch onderzoek alleen 
mogelijk via internationale trials in 
verschillende centra om in een kort 
tijdsbestek het benodigde aantal patiënten te 
halen. Epidemiologisch onderzoek gericht 
op het identificeren van 
ziektedeterminanten op niveaus die 
uiteenlopen van het moleculaire tot het
sociale 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 alsmede voor het 
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vergelijking mogelijk van de modellen, de 
systemen, de gegevens en het 
patiëntenmateriaal in nationale databanken 
en biobanken.

verrichten van epidemiologisch onderzoek 
naar die ziekten is een 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, inclusief voor iedereen 
toegankelijke navelstrengbloedstamcellen-
banken.

Or. it

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 103
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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 
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.

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten, reumatische aandoeningen 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 
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. en

Motivering

Reumatische aandoeningen komen wereldwijd veel voor en vertegenwoordigen 40-50% van alle 
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aan werk gerelateerde gevallen van slechte gezondheid in Europa. Vandaar dat op Europees 
niveau dringend behoefte bestaat aan méér onderzoek naar deze aandoeningen.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 104
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 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 
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.

Voor veel ziekten (zoals kanker, hart- en 
vaatziekten, reumatische aandoeningen 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 
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. en

Motivering

Reumatische aandoeningen zijn één van de voornaamste oorzaken van de ziektelast in Europa en 
leiden tot een geschat jaarlijks bbp-verlies van 2%. Reumatische aandoeningen behoren tot de 
meest voorkomende groepen ziekten in Europa. Ongeveer een derde van de Europese bevolking, 
d.w.z. ongeveer 100 miljoen mensen, lijden op enig moment in hun leven aan een reumatische 
ziekte. Eén op de vijf Europeanen volgt een langetermijnbehandeling voor reuma en artritis.
Reuma treft mensen in alle leeftijdsgroepen en van beide geslachten. Reumatische aandoeningen 
zijn een belangrijke oorzaak van verlies van het vermogen om te werken. Reumatische storingen 
zijn de meest voorkomende oorzaak van gezondheidsproblemen die leiden tot het verlies van het 
vermogen om te werken; ze zijn goed voor 40-50% van alle aan werk gerelateerde gevallen van 
slechte gezondheid.



PE 364.923v01-00 28/67 AM\587815NL.doc

NL

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 105
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Achtergrond", alinea 3

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van een 
klimaat dat bevorderlijk is voor innovatie in 
de farmaceutische sector, met name om het 
succes van klinisch onderzoek te 
maximaliseren. De economische impulsen 
voor de biotechnologie voor de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van een 
klimaat dat bevorderlijk is voor innovatie in 
de farmaceutische sector, met name om het 
succes van klinisch onderzoek te 
maximaliseren. In dit kader dient gewerkt te 
worden aan de vaststelling van het 
programma MICE (Medicines 
Investigation for the Children of Europe), 
zoals voorzien in verordening (EG) nr. .../... 
[betreffende geneesmiddelen die in de 
pediatrie worden gebruikt, tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de 
Raad, Richtlijn 2001/83/EG en 
Verordening (EG) nr. 726/2004]. De 
economische impulsen voor de 
biotechnologie voor de gezondheidszorg en 
de medische technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).

Or. fr

Motivering

Er dient herinnerd te worden aan het stanpunt van het EP, d.w.z. de wens om in het zevende 
kaderprogramma het programma MICE op te nemen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
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en Peter Liese

Amendement 106
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Achtergrond", alinea 3

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van een 
klimaat dat bevorderlijk is voor innovatie in 
de farmaceutische sector, met name om het 
succes van klinisch onderzoek te 
maximaliseren. De economische impulsen 
voor de biotechnologie voor de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van een 
klimaat dat bevorderlijk is voor innovatie in 
de farmaceutische sector, met name om het 
succes van klinisch onderzoek te 
maximaliseren. De economische impulsen 
voor de biotechnologie voor de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde). Europees 
onderzoek en innovatie voor de 
ontwikkeling van alternatieve 
teststrategieën, en in het bijzonder van 
proeven zonder dieren, zal leiden tot een 
voortrekkersrol op mondiaal vlak bij het 
aanpakken van de zorgen bij het publiek en 
belanghebbenden over het onverminderde 
gebruik van dieren in biomedisch 
onderzoek, en zou daarnaast een markt 
voor industriesectoren kunnen opleveren.

Or. en

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 107
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Achtergrond", alinea 3
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Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van het concurrentievermogen van de 
Europese sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De EU moet ook 
een actieve rol spelen bij het creëren van 
een klimaat dat bevorderlijk is voor 
innovatie in de farmaceutische sector, met 
name om het succes van klinisch onderzoek 
te maximaliseren. De economische 
impulsen voor de biotechnologie voor de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
onderzoek zal bijdragen tot een verbetering 
van de gezondheid en het 
concurrentievermogen van de Europese 
sectoren biotechnologie voor de 
gezondheidszorg, medische technologie en 
farmaceutische industrie. De economische 
impulsen voor de biotechnologie voor de 
gezondheidszorg en de medische 
technologie komen vooral van 
onderzoeksgebaseerde KMO's. Hoewel 
Europa nu meer biotechnologiebedrijven 
heeft dan de VS, zijn dit voor het grootste 
deel kleine bedrijven die minder volwassen 
zijn dan hun concurrenten. Publiek-privaat 
onderzoek op EU-niveau zal de 
ontwikkeling van deze bedrijven 
vergemakkelijken. EU-onderzoek zal ook 
bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe 
normen en standaards voor het creëren van 
een adequaat wetgevingskader voor nieuwe 
medische technologie (bijvoorbeeld 
regeneratieve geneeskunde).
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
richt de communautaire financiering van 
onderzoek zich op onderzoek van volwassen 
stamcellen en van 
navelstrengbloedstamcellen, en sluit het 
niet uit dat overschotembryo's die 
vernietigd zullen worden, gebruikt worden 
voor onderzoek naar behandelwijzen. 
Overeenkomstig artikel 18 van Verdrag 
inzake de rechten van de mens en 
biogeneeskunde van de Raad van Europa  
(Verdrag van Oviedo, 1997) mogen 
embryo's niet worden gemaakt voor 
onderzoekdoeleinden.

Or. it

Motivering

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat werd vastgesteld in Nice in 
Frankrijk op 7 december 2000, verbiedt expliciet eugenetische praktijken en het reproductief 
klonen van mensen, maar zegt niets over embryo-onderzoek (artikel 3).
– "(...) overeenkomstig de relevante internationale verdragen en gedragscodes, bijv.
(…) het Verdrag in zake de rechten van de mens en biogeneeskunde van de Raad van Europa, 
ondertekend in Oviedo op 4 april 1997, en het Aanvullend Protocol over het verbod op het 
klonen van mensen, ondertekend in Parijs van 12 januari 1998"
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Bron: intern werkdocument van de Commissie over 'Human Embryonic Stem Cell Research'
Brussel, 3 april 2003, SEC(2003) 441.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 108
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Achtergrond", alinea 4

Nu volgt een beschrijving van de activiteiten 
die aan de orde zullen komen, waaronder 
ook onderzoek dat met het oog op beleid 
essentieel is. Twee strategische 
onderwerpen, namelijk de gezondheid van 
kinderen en de gezondheid van de 
vergrijzende bevolking, zullen de 
activiteiten overspannen. 
Onderzoeksagenda's die zijn opgesteld door 
Europese technologieplatforms, zoals het 
platform voor innovatieve geneesmiddelen, 
zullen indien van toepassing worden 
ondersteund. Als aanvulling hierop en naar 
aanleiding van nieuwe beleidsbehoeften 
kunnen aanvullende acties worden gesteund, 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
gezondheidsbeleid en gezondheid en 
veiligheid op het werk.

Nu volgt een beschrijving van de activiteiten 
die aan de orde zullen komen, waaronder 
ook onderzoek dat met het oog op beleid 
essentieel is. De strategische onderwerpen, 
namelijk de gezondheid van kinderen, de 
gezondheid van de vergrijzende bevolking
en het verbeteren van de kwaliteit van leven 
door middel van rehabilitatie-onderzoek, 
zullen met specifieke aandacht de 
activiteiten overspannen. 
Onderzoeksagenda's die zijn opgesteld door 
Europese technologieplatforms, zoals het 
platform voor innovatieve geneesmiddelen, 
zullen indien van toepassing worden 
ondersteund. Als aanvulling hierop en naar 
aanleiding van nieuwe beleidsbehoeften 
kunnen aanvullende acties worden gesteund, 
bijvoorbeeld op het gebied van het 
gezondheidsbeleid en gezondheid en 
veiligheid op het werk.

Or. en

Motivering

Méér levenskwaliteitsgerelateerd onderzoek is belangrijk. Zoals PF6-onderzoek heeft 
aangetoond, kunnen niet alle problemen in verband met de gezondheid en het ouder worden 
opgelost worden door onderzoek naar genen en geneesmiddelen. Andere technologieën en 
instrumenten, zoals neurowetenschappen, rehabilitatietechnologie, het gebruik van 
neuropsychologische testbatterijen e.d., kunnen een aanvulling zijn op traditionele medische 
oplossingen omdat ze een enorme toegevoegde waarde opleveren. Ook de toegankelijkheid is 
van groot belang voor medisch onderzoek en dient dan ook expliciet te worden vermeld. 
Klinische resultaten kunnen de klinische praktijk ten goede komen, maar ook de niet-klinische; 
m.a.w. kunnen ouderen en/of patiënten helpen deel te nemen aan alledaagse activiteiten (zoals 
zelfstandig wonen, autorijden, winkelen, enz.). Dit soort aspecten moet niet volledig van de lijn 
gezondheidsonderzoek worden uitgesloten.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis en Péter Olajos

Amendement 109
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 1 

"Biotechnologie, universele instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", 
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streepje 1

- "High throughput" onderzoek. Katalyse 
van experimentele vorderingen bij 
biomedisch onderzoek door de bevordering 
van het genereren, standaardiseren, 
verwerven en analyseren van gegevens.

- "High throughput" onderzoek. Katalyse 
van experimentele vorderingen bij 
biomedisch onderzoek door de bevordering 
van het genereren, standaardiseren, 
verwerven en analyseren van gegevens.
Samen met elementair onderzoek op de 
gebieden neurobiologie en gedragsbiologie, 
genetica en genomica voor de gezondheid 
van mens en dier.

Or. en

Motivering

Huidig onderzoek heeft de noodzaak aangetoond van het investeren in elementair onderzoek op 
het gebied van de neurowetenschappen, als een hoeksteen van de biowetenschappen en de kennis 
van de mens.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 110
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 1 

"Biotechnologie, universele instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", 
streepje 2

- Detectie, diagnose en monitoring. Met de 
nadruk op niet-invasieve of minimaal 
invasieve benaderingen.

- Detectie, diagnose en monitoring. Met de 
nadruk op niet-invasieve of minimaal 
invasieve benaderingen. Er dient prioriteit 
te worden toegekend aan rechtstreeks aan 
therapie gekoppelde diagnose-
instrumenten.

Or. en

Motivering

Zowel op het gebied van de genetische ziekten, maar ook bij andere ziekten is de afgelopen jaren 
ten aanzien van diagnostica enorm veel vooruitgang geboekt, met name door de 
sequentiebepaling van DNA. Er is een grote kloof tussen diagnose en therapie. Voor de patiënt is 
uiteraard niet alleen de diagnose van groot belang, maar zeker ook de therapie. Daarom moet 
prioriteit worden toegekend aan onderzoek dat daarop is gericht.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
en Peter Liese

Amendement 111
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 1 

"Biotechnologie, universele instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", 
streepje 3
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- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën. 
Ontwikkeling en validering van biologische 
markers, in vivo en in vitro methoden en 
modellen, met inbegrip van simulatie, 
farmacogenomica, benaderingen voor 
targeting en alternatieven voor dierproeven.

- Prognose van de geschiktheid, veiligheid 
en werkzaamheid van therapieën. 
Ontwikkeling en validering van biologische 
markers, in vitro methoden en modellen, met 
inbegrip van simulatie, farmacogenomica, 
benaderingen voor targeting en andere 
alternatieven voor dierproeven, met name 
ter vervanging van het gebruik van niet-
menselijke primaten.

Or. en

Motivering

Gezien de vereisten in het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, en de 
ernstige bezorgdheid bij het publiek over proeven met dieren is het onaanvaardbaar dat de EU 
financiering toekent aan de ontwikkeling van in vivo-methoden en -modellen. Overeenkomstig 
artikel 23 van richtlijn 86/609/EEG en artikel 7, lid 2, de punten a) en b), van het zesde 
communautair actieprogramma voor het milieu moet de EU alternatieven voor dierproeven 
ontwikkelen en valideren. Bovendien hebben de Commissie en de Raad herhaaldelijk 
aangegeven het gebruik van niet-menselijke primaten in onderzoek terug te zullen dringen en 
uiteindelijk af te schaffen (zie de preambule bij Besluit 1999/575/EG betreffende de Europese 
Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die voor onderzoek worden 
gebruikt). Dit moet een weerspiegeling krijgen in de financiering van de EU uit hoofde van het 
kaderprogramma.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 112
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 1 

"Biotechnologie, universele instrumenten en technologieën voor de gezondheid van de mens", 
streepje 4

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen. Consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën die mogelijkheden bieden 
voor toepassing bij vele ziekten en 
aandoeningen.

- Innovatieve therapeutische benaderingen 
en ingrepen. Consolidatie en waarborging 
van verdere ontwikkelingen op het gebied 
van geavanceerde therapieën en 
technologieën die mogelijkheden bieden 
voor toepassing bij vele ziekten en 
aandoeningen, waaronder bij kinderen.

Or. fr

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis en Péter Olajos

Amendement 113
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 
"Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens", streepje 2 bis (nieuw)

- menselijke ethologie. Studie van de mens 
en de stedelijke, natuurlijke en culturele 
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omgeving.

Or. es

Motivering

Kennis van de mens en van zijn reactie op en aanpassing aan de omgeving is van elementair 
belang om hem en zijn mogelijk dysfunctioneren te begrijpen.

Amendement ingediend door Giovanni Berlinguer

Amendement 114
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

"Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens", streepje 3

- Translationeel onderzoek bij 
infectieziekten. Onderzoek naar de 
resistentie tegen antibiotica, de mondiale 
bedreiging door hiv/aids, malaria en 
tuberculose en epidemieën in opkomst 
(bijvoorbeeld sars en zeer pathogene 
influenza).

- Translationeel onderzoek bij 
infectieziekten. Onderzoek naar de 
resistentie tegen antibiotica, de mondiale 
bedreiging door hiv/aids, malaria en 
tuberculose en andere verwaarloosde 
ziekten zoals slaapziekte (Human African 
Trypanosomiasis), de ziekte van Chagas, 
Buruli ulcus en leishmaniasis, alsmede
epidemieën in opkomst (bijvoorbeeld sars en 
zeer pathogene influenza).

Or. it

Motivering

In het voorstel wordt voorbijgegaan aan een groot aantal ernstige besmettelijke ziekten waaraan 
miljoenen mensen in ontwikkelingslanden lijden. De op dit moment beschikbare 
behandelingsmethoden van deze tropische ziekten die verband houden met armoede, zoals 
Human African Tripanosomiasis (slaapziekte), leishmaniasis, ziekte van Chagas en Buruli ulcus 
zijn vaak achterhaald, toxisch en moeilijk uitvoerbaar. In de resolutie die op 19 februari 2004 
werd aangenomen door de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU werd erop gewezen 
dat een herlancering nodig is van het onderzoek en de ontwikkeling van doeltreffende nieuwe 
geneesmiddelen die gemakkelijk te gebruiken zijn en die tegen een betaalbare prijs in de 
ontwikkelingslanden op de markt worden gebracht.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 115
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

"Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens", streepje 3

- Translationeel onderzoek bij 
infectieziekten. Onderzoek naar de 
resistentie tegen antibiotica, de mondiale 
bedreiging door hiv/aids, malaria en 
tuberculose en epidemieën in opkomst 

- Translationeel onderzoek bij 
infectieziekten. Onderzoek naar de 
resistentie tegen antibiotica, de mondiale 
bedreiging door hiv/aids, malaria en 
tuberculose en epidemieën in opkomst 
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(bijvoorbeeld sars en zeer pathogene 
influenza).

(bijvoorbeeld sars en zeer pathogene 
influenza) en verwaarloosde ziekten.

Or. en

Motivering

Er is een groot aantal ziekten, waardoor voornamelijk de ontwikkelingslanden worden getroffen, 
die bij translationeel onderzoek worden verwaarloosd. Verwaarloosde ziekten moeten de nadruk 
krijgen omdat zij buiten het gebied van het onderzoek en ontwikkelingswerk van de 
geneesmiddelenindustrie vallen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 116
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

"Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens", 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: kanker, long-, hart- en vaatziekten, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten, 
verwaarloosde ziekten zoals tuberculose en 
malaria; en andere chronische aandoeningen 
(bijvoorbeeld osteoartritis en reumatische 
aandoeningen). Ontwikkeling van 
patiëntgerichte strategieën van preventie tot 
diagnose en behandeling, met inbegrip van 
klinisch onderzoek.

Or. nl

Motivering

Er moet meer aandacht besteed worden aan behandeling en bestrijding van weesziekten en 
verwaarloosde ziekten zoals tuberculose, malaria, etc.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 117
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

"Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens", 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: kanker, hart- en vaatziekten, 
aandoeningen van de luchtwegen, 
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.
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Or. en

Motivering

Aandoeningen van de luchtwegen komen vaker voor dan diabetes en veel andere ziekten. 
Volgens de WHO zullen de cijfers in de komende 15 jaar toenemen (Murray, Lopez, 1997).

Amendement ingediend door Marios Matsakis

Amendement 118
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

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

Or. en

Motivering

Reumatische aandoeningen komen in de gehele wereld veel voor en vertegenwoordigen 40-50% 
van alle met het werk samenhangende gezondheidsproblemen in Europa. Daarom is op 
Europees niveau dringend behoefte aan meer onderzoek naar deze ziekten.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 119
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

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

Or. en
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Motivering

Reumatische aandoeningen behoren tot de belangrijkste oorzaken van ziekteproblemen in 
Europa en leiden naar schatting tot verliezen van meer dan 2% van het BNP elk jaar. 
Reumatische aandoeningen bevinden zich onder de meest voorkomende groepen ziekten in 
Europa. Ongeveer een derde van de bevolking van Europa, ofwel 100 miljoen mensen, lijden op 
enig punt in hun leven aan een reumatische aandoening. 1 op 5 van alle Europeanen ondergaat 
een langdurige behandeling voor reumatiek en artritis. Mensen van alle leeftijdsgroepen en van 
beide seksen worden erdoor getroffen. Reumatische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak 
voor een gebrek aan arbeidsvermogen. Reumatische aandoeningen zijn de meest voorkomende 
oorzaak van gezondheidsproblemen die het arbeidsvermogen beperken en vertegenwoordigen 
40-50% van alle met het werk samenhangende gezondheidsproblemen.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 120
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 

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

Or. en
Motivering

Ongeveer een derde van de bevolking van Europa, ofwel 100 miljoen mensen, lijden op enig punt 
in hun leven aan een reumatische aandoening. 1 op 5 van alle Europeanen ondergaat een 
langdurige behandeling voor reumatiek en artritis. Mensen van alle leeftijdsgroepen en van 
beide seksen worden erdoor getroffen. Reumatische aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak 
voor een gebrek aan arbeidsvermogen. Over het geheel genomen behoren reumatische 
aandoeningen tot de belangrijkste oorzaken van belastingen door ziekten in Europa, die naar 
raming elk jaar tot verliezen van meer dan 2% van het BNP leiden. Meer 
onderzoeksinspanningen op Europees niveau zijn dringend noodzakelijk voor de aanpak van de 
meest kostbare groep ziekten.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese en Vittorio Prodi

Amendement 121
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 2 
"Translationeel onderzoek voor de gezondheid van de mens", streepje 4 bis (nieuw)

- palliatieve geneeskunde: pijntherapie en 
symptomatische therapie voor ziekten die 
nog niet te genezen zijn om de symptomen 
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van de patiënt zo doeltreffend mogelijk te 
bestrijden.

Or. en

Motivering

Een groot aantal ziekten zal in de komende 7 à 8 jaar nog niet te genezen zijn. Ook na het 
aflopen van het 7e kaderprogramma zullen er nog mensen aan ziekten sterven. Het doel van de 
palliatieve geneeskunde is het bestrijden van het lijden van de mens, voornamelijk de bestrijding 
van pijn maar ook van andere symptomen zoals dorst, jeuk en neiging tot overgeven, wanneer de 
oorzaak van de ziekte zelf niet meer te bestrijden is.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 122
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 3 

"Optimalisering van de verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", streepje 1

- Klinische resultaten omzetten in klinische 
praktijk. Inzicht krijgen in klinische 
besluitvorming en de manier waarop de 
resultaten van klinisch onderzoek in 
klinische praktijk worden omgezet, waarbij 
met name aandacht wordt besteed aan de 
specifieke aspecten bij kinderen, vrouwen en
ouderen.

- Klinische resultaten omzetten in klinische 
praktijk. Inzicht krijgen in klinische 
besluitvorming en de manier waarop de 
resultaten van klinisch onderzoek in 
klinische praktijk worden omgezet, waarbij 
met name aandacht wordt besteed aan de 
specifieke aspecten bij kinderen, vrouwen,
ouderen en gehandicapten.

Or. en

Motivering

De verstrekking van gezondheidszorg is vaak niet zodanig goed opgezet dat gehandicapten er 
een goede toegang toe hebben. Er is geen onderzoek naar de wijze hoe de gezondheidszorg zulke 
benadeelde groepen kan bereiken en op dit gebied is dus onderzoek noodzakelijk.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 123
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 3 

"Optimalisering van de verstrekking van gezondheidszorg aan de burgers van Europa", 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, 
waaronder analyses van veranderingen in de 

- 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, 
waaronder analyses van veranderingen in de 
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bevolking (bijvoorbeeld vergrijzing, 
mobiliteit en migratie en veranderingen in de 
werkomgeving).

bevolking (bijvoorbeeld vergrijzing, 
mobiliteit en migratie en veranderingen in de 
werkomgeving). Toegang tot 
gezondheidszorg van benadeelde 
gezondheidsgroepen, waaronder 
gehandicapten

Or. en

Motivering

De verstrekking van gezondheidszorg is vaak niet zodanig goed opgezet dat gehandicapten er 
een goede toegang toe hebben. Er is geen onderzoek naar de wijze hoe de gezondheidszorg zulke 
benadeelde groepen kan bereiken en op dit gebied is dus onderzoek noodzakelijk.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
en Peter Liese

Amendement 124
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 1 "Gezondheid", "Activiteiten", kopje 3 bis (nieuw)

• Alternatieve proefnemingsstrategieën en 
methoden waarbij geen proefdieren worden 
gebruikt
- Versterking van het onderzoek voor de 
ontwikkeling en validatie van alternatieven 
voor proefnemingen op dieren. Ter 
ontwikkeling en validatie van alternatieve 
proefnemingsstrategieën en in het 
bijzonder zonder proefnemingen op dieren, 
voor het testen van vaccins voor menselijk
en veterinair gebruik, proefnemingen in 
verband met toxicologische en 
farmaceutische veiligheid en andere 
onderzoeksgebieden. Er moet speciale 
aandacht worden besteed aan het 
vervangen van het gebruik van niet-
menselijke primaten.

Or. en
Motivering

Overeenkomstig de vereisten in het protocol inzake de bescherming en het welzijn van dieren, 
artikel 23 van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad en artikel 7, lid 2, letters a) en b) van het zesde 
communautaire actieprogramma voor het milieu moeten de ontwikkeling en validatie van 
alternatieve proefnemingsstrategieën en met name van methoden waarbij geen proefdieren 
worden gebruikt, worden opgenomen onder de activiteiten in verband met gezondheid en 
biomedisch onderzoek.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
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en Peter Liese

Amendement 125
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 2 "Voeding, landbouw en biotechnologie", 

"Doelstelling"

Een Europese kennisgebaseerde bio-
economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen teneinde nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale en economische uitdagingen 
gericht zijn: de toenemende vraag naar 
voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief 
hoogwaardiger is en naar een duurzamer 
gebruik en een duurzamere productie van 
hernieuwbare biologische rijkdommen; het 
stijgende risico op epizoötieën en zoönosen 
en aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen; bedreigingen voor de 
duurzaamheid en continuïteit van de 
landbouw  en visserijproductie ten gevolge 
van met name klimaatverandering; en de 
toenemende vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige voeding, die rekening 
houdend met het welzijn van dieren en de 
rurale context wordt geproduceerd.

Een Europese kennisgebaseerde bio-
economie opbouwen door wetenschap, 
industrie en andere stakeholders bijeen te 
brengen teneinde nieuwe en opkomende 
mogelijkheden voor onderzoek te benutten 
die op sociale en economische uitdagingen 
gericht zijn: de toenemende vraag naar 
voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief 
hoogwaardiger is en naar een duurzamer 
gebruik en een duurzamere productie van 
hernieuwbare biologische rijkdommen; het 
stijgende risico op epizoötieën en zoönosen 
en aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen; bedreigingen voor de 
duurzaamheid en continuïteit van de 
landbouw  en visserijproductie ten gevolge 
van met name klimaatverandering; en de 
toenemende bezorgdheid over het welzijn en 
de gezondheid van dieren bij de 
voedselproductie, met name in verband met 
onderdak van de dieren, een zorgvuldige 
omgang, fokken, vervoeren en slachten.

Or. en

Motivering

De "toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige voeding" is reeds opgenomen onder de 
eerste uitdaging, zodat het laatste deel van de laatste zin hier moet worden ingevoegd. Om te 
zorgen voor een voeding die veiliger, gezonder en kwalitatief hoogwaardiger is en om iets te 
doen aan de bezorgdheid onder het publiek over dierenwelzijn en de oorsprong van voeding is 
meer onderzoek noodzakelijk naar de gevolgen van productiesystemen voor het welzijn van 
dieren en naar manieren ter verbetering van het welzijn van dieren bij de voedselproductie.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 126
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", 

"Achtergrond", alinea 2

Door de toenemende economische en 
maatschappelijke behoeften, alsmede de 
steeds verdere popularisering van de ICT en 
de noodzaak om de technologische grenzen 

Door de toenemende economische en 
maatschappelijke behoeften, alsmede de 
steeds verdere popularisering van de ICT en 
de noodzaak om de technologische grenzen 
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te verleggen, raakt de agenda voor 
onderzoek steeds voller. Om de technologie 
dichter bij de mensen te brengen en beter af 
te stemmen op de behoeften van organisaties 
dient de complexiteit van de technologie te 
worden verborgen terwijl de functionaliteit 
op verzoek juist zichtbaar moet worden 
gemaakt; voorts dient de technologie 
eenvoudig te gebruiken, toegankelijk en 
betaalbaar te zijn; ten slotte moeten er 
nieuwe, op ICT gebaseerde toepassingen, 
oplossingen en diensten worden aangeboden 
die betrouwbaar zijn en aan de 
omstandigheden en voorkeuren van de 
gebruikers kunnen worden aangepast. Onder 
invloed van de vraag naar "meer waar voor 
minder geld" zijn ICT-onderzoekers 
wereldwijd betrokken bij een wedloop om 
tot een steeds verdergaande miniaturisering 
te komen, de convergentie van computer-, 
communicatie- en mediatechnologie en de 
convergentie met andere relevante 
wetenschappen en disciplines te leren 
beheersen, en om systemen te bouwen die 
kunnen leren en zichzelf kunnen aanpassen. 
Al die inspanningen hebben tot een golf van 
nieuwe technologieën geleid. Bij de ICT-
onderzoeksactiviteiten zal tevens worden 
geput uit een breder gamma van 
wetenschappelijke en technologische 
disciplines, zoals bio- en 
levenswetenschappen, psychologie, 
pedagogie, en cognitieve en sociale 
wetenschappen.

te verleggen, raakt de agenda voor 
onderzoek steeds voller. Om de technologie 
dichter bij de mensen te brengen en beter af 
te stemmen op de behoeften van organisaties 
dient de complexiteit van de technologie te 
worden verborgen terwijl de functionaliteit 
op verzoek juist zichtbaar moet worden 
gemaakt; voorts dient de technologie 
eenvoudig te gebruiken, toegankelijk en 
betaalbaar te zijn en bovendien voor 
iedereen toegankelijk, met inbegrip van 
gehandicapten; ten slotte moeten er nieuwe, 
op ICT gebaseerde toepassingen, 
oplossingen en diensten worden aangeboden 
die betrouwbaar zijn en aan de 
omstandigheden en voorkeuren van de 
gebruikers kunnen worden aangepast. Onder 
invloed van de vraag naar "meer waar voor 
minder geld" zijn ICT-onderzoekers 
wereldwijd betrokken bij een wedloop om 
tot een steeds verdergaande miniaturisering 
te komen, de convergentie van computer-, 
communicatie- en mediatechnologie en de 
convergentie met andere relevante 
wetenschappen en disciplines te leren 
beheersen, en om systemen te bouwen die 
kunnen leren en zichzelf kunnen aanpassen. 
Al die inspanningen hebben tot een golf van 
nieuwe technologieën geleid. Bij de ICT-
onderzoeksactiviteiten zal tevens worden 
geput uit een breder gamma van 
wetenschappelijke en technologische 
disciplines, zoals bio- en 
levenswetenschappen, psychologie, 
pedagogie, en cognitieve en sociale 
wetenschappen.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van de informatiemaatschappij voor gehandicapten is absoluut essentieel 
voor het bereiken van de doelen van Lissabon ten aanzien van de integratie van benadeelde 
groepen in de maatschappij. In dit verband is het EDF van oordeel dat het kaderprogramma een 
tweeledige benadering moet kiezen die zowel gebaseerd is op de beginselen van assisterende 
technologieën (AT) en de design for all-beginselen.
Gezien het snelle tempo van de innovatie en de veranderingen op dit gebied is het van essentieel 
belang dat de perspectieven en de inbreng van gehandicapten horizontaal wordt geïntegreerd in 
het grootste deel van de projecten in het kader van de informatiemaatschappij, zowel ten aanzien 
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van ICT-innovaties voor goederen/apparatuur en diensten als bij de interactie tussen 
assisterende technologieën en universele vormgeving.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 127
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", 

"Achtergrond", alinea 4

De ICT-onderzoeksactiviteiten zullen in 
nauwe samenhang met beleidsacties voor de 
verbreiding van ICT en wetgeving worden 
opgezet in het kader van een 
allesomvattende, holistische strategie. De 
prioriteiten zijn vastgesteld na uitvoerig 
overleg waarbij rekening is gehouden met de 
bijdragen van allerlei Europese 
Technologieplatforms en industriële 
initiatieven op gebieden zoals nano-
elektronica, ingebedde systemen, mobiele 
communicatie, elektronische media, robotica 
en software, diensten en grids. 

De ICT-onderzoeksactiviteiten zullen in 
nauwe samenhang met beleidsacties voor de 
verbreiding van ICT en wetgeving worden 
opgezet in het kader van een 
allesomvattende, holistische strategie. De 
prioriteiten zijn vastgesteld na uitvoerig 
overleg waarbij rekening is gehouden met de 
bijdragen van allerlei Europese 
Technologieplatforms en industriële 
initiatieven op gebieden zoals nano-
elektronica, ingebedde systemen, mobiele 
communicatie, elektronische media, robotica 
en software, diensten en grids en relevante 
infrastructuren die zijn ontworpen om de 
Europese computercapaciteit op hoog 
niveau te vergroten (GÉANT en GRID). 

Or. pt

Motivering

GÉANT, hogesnelheidsnetwerken en GRID-technologieën moeten volledig worden ondersteund 
omdat het hier gaat om grote successen als gevolg van onderzoek dat is gefinancierd met de 
kaderprogramma's en omdat ze zich momenteel in de voorhoede van ICT van wereldklasse 
bevinden - een status die niet in gevaar mag worden gebracht.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 128
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 3 "Informatie- en communicatietechnologieën", 

"Activiteiten", "Toepassingsonderzoek", streepje 1

- ICT als antwoord op maatschappelijke 
uitdagingen: nieuwe systemen en diensten 
op gebieden van openbaar belang ter 
verbetering van de kwaliteit, efficiëntie, 
toegankelijkheid en inclusiviteit; 
gebruiksvriendelijke toepassingen, integratie 
van nieuwe technologieën en initiatieven 
zoals "ambient assisted living":

- ICT als antwoord op maatschappelijke 
uitdagingen: nieuwe systemen en diensten 
op gebieden van openbaar belang ter 
verbetering van de kwaliteit, efficiëntie, 
toegankelijkheid en inclusiviteit, met name 
ten aanzien van benadeelde groepen, 
waaronder de toegankelijkheid van ICT 
voor gehandicapten; gebruiksvriendelijke 
toepassingen, integratie van nieuwe 
technologieën en initiatieven zoals "ambient 
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assisted living":

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van de informatiemaatschappij voor gehandicapten is absoluut essentieel 
voor het bereiken van de doelen van Lissabon ten aanzien van de integratie van benadeelde 
groepen in de maatschappij. In dit verband is het EDF van oordeel dat het kaderprogramma een 
tweeledige benadering moet kiezen die zowel gebaseerd is op de beginselen van assisterende 
technologieën (AT) en de design for all-beginselen.
Gezien het snelle tempo van de innovatie en de veranderingen op dit gebied is het van essentieel 
belang dat de perspectieven en de inbreng van gehandicapten horizontaal wordt geïntegreerd in 
het grootste deel van de projecten in het kader van de informatiemaatschappij, zowel ten aanzien 
van ICT-innovaties voor goederen/apparatuur en diensten als bij de interactie tussen 
assisterende technologieën en universele vormgeving.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 129
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 1

- Druk op het milieu en het klimaat: het 
functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde; adaptatie- en 
mitigatiemaatregelen; verontreiniging in 
lucht, bodem en water; veranderingen in de 
samenstelling van de atmosfeer en de 
watercyclus; interacties tussen klimaat, 
landoppervlak en de oceaan; en effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen.

- Druk op het milieu en het klimaat: studie 
van de manier waarop het klimaat zich in 
het verleden wijzigde ("paleoklimaat"); het 
functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde; adaptatie- en 
mitigatiemaatregelen; verontreiniging in 
lucht, bodem en water; veranderingen in de 
samenstelling van de atmosfeer en de 
watercyclus; interacties tussen klimaat, 
landoppervlak en de oceaan; en effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen.

Or. pt

Motivering

Het bestuderen van de manier waarop het klimaat zich in het verleden heeft gewijzigd, is zeer 
belangrijk om de huidige veranderingen in het klimaat te begrijpen en deze studie zal ons in 
staat stellen veranderingen als gevolg van menselijke activiteiten te onderscheiden van 
veranderingen als gevolg van natuurlijke fluctuaties.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 130
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 1

- Druk op het milieu en het klimaat: het - Druk op het milieu en het klimaat: het 
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functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde; adaptatie- en 
mitigatiemaatregelen; verontreiniging in 
lucht, bodem en water; veranderingen in de 
samenstelling van de atmosfeer en de 
watercyclus; interacties tussen klimaat, 
landoppervlak en de oceaan; en effecten op 
de biodiversiteit en ecosystemen.

functioneren van het klimaatsysteem en het 
systeem aarde; oorzaken van de 
klimaatverandering adaptatie- en 
mitigatiemaatregelen; verontreiniging in 
lucht, bodem en water; veranderingen in de 
samenstelling van de atmosfeer en de 
watercyclus; interacties tussen klimaat, 
landoppervlak en de oceaan; interactie 
tussen de landbouw en de 
klimaatverandering en effecten op de 
biodiversiteit en ecosystemen.

Or. es

Motivering

Er is behoefte aan meer wetenschappelijke kennis over de rol die landbouwgrond in de 
klimaatverandering speelt bij het fixeren van koolstof in de aarde.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt en Peter Liese

Amendement 131
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 2

- Milieu en gezondheid: interactie van 
milieustressoren met de gezondheid van de 
mens, inclusief identificatie van bronnen, 
koppeling met het binnenmilieu, effecten en 
nieuwe risicofactoren; geïntegreerde 
risicobeoordelingsmethoden voor toxische 
stoffen, met inbegrip van alternatieven voor
dierproeven; kwantificering en kosten-
batenanalyse van milieugezondheidsrisico's 
en indicatoren voor preventiestrategieën.

- Milieu en gezondheid: interactie van 
milieustressoren met de gezondheid van de 
mens, inclusief identificatie van bronnen, 
koppeling met het binnenmilieu, effecten en 
nieuwe risicofactoren; geïntegreerde 
risicobeoordelingsmethoden voor toxische 
stoffen waarbij geen dierproeven worden 
gebruikt; kwantificering en kosten-
batenanalyse van milieugezondheidsrisico's 
en indicatoren voor preventiestrategieën.

Or. en

Motivering

Met het oog op de eisen in het protocol inzake de bescherming en het welzijn van dieren, de 
ernstige bezorgdheid onder het publiek in Europa over dierproeven en het doel van de 
voorgestelde EU-verordening voor chemische stoffen om testmethoden zonder dierproeven te 
bevorderen, is het voor de EU onaanvaardbaar de ontwikkeling en het gebruik van verdere in 
vivo-methoden voor toxiciteitsproefnemingen te financieren. Overeenkomstig artikel 23 van 
Richtlijn 86/609/EEG van de Raad en artikel 7, lid 2, letters a) en b) van het zesde 
communautaire actieprogramma voor het milieu moeten proefnemingen waarbij van dieren 
gebruik wordt gemaakt, worden vervangen door alternatieven.
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Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 132
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 3

- Natuurgevaren: verbetering van prognose 
en geïntegreerde beoordelingen van gevaren 
–kwetsbaarheid – en risico's voor rampen in 
verband met geologische gevaren (zoals 
aardbevingen, vulkanen en tsunami's) en het 
klimaat (zoals stormen en overstromingen); 
ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en verbetering 
van strategieën voor preventie en mitigatie.

- Natuurgevaren: verbetering van prognose 
en geïntegreerde beoordelingen van gevaren 
–kwetsbaarheid – en risico's voor rampen in 
verband met geologische gevaren (zoals 
aardbevingen, vulkanen en tsunami's) en het 
klimaat (zoals stormen, droogten en 
overstromingen); ontwikkeling van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
en verbetering van strategieën voor 
preventie en mitigatie.

Or. pt

Motivering

Gezien het feit dat de aarde opwarmt, is het ondersteunen van onderzoek naar manieren om de 
gevolgen van droogte te voorkomen en te verlichten buitengewoon belangrijk.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 133
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Klimaatverandering, verontreiniging en risico's", streepje 3

- Natuurgevaren: verbetering van prognose 
en geïntegreerde beoordelingen van gevaren 
–kwetsbaarheid – en risico's voor rampen in 
verband met geologische gevaren (zoals 
aardbevingen, vulkanen en tsunami's) en het 
klimaat (zoals stormen en overstromingen); 
ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en verbetering 
van strategieën voor preventie en mitigatie.

- Natuurgevaren: verbetering van prognose 
en geïntegreerde beoordelingen van gevaren 
–kwetsbaarheid – en risico's voor rampen in 
verband met geologische gevaren (zoals 
aardbevingen, vulkanen en tsunami's) en het 
klimaat (zoals stormen en overstromingen); 
ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en verbetering 
van strategieën voor preventie en mitigatie 
en vaststellen van de sociaal-economische 
gevolgen voor de getroffen gebieden.

Or. es

Motivering

Een van de belangrijkste taken in verband met natuurrampen is het vaststellen van de gevolgen 
die dergelijke rampen hebben voor de continuïteit van de economische bedrijvigheid en 
daardoor voor het welzijn van de bevolking. Het zou geen nut hebben een beter inzicht te krijgen 
in natuurrampen als dit niet tot een betere bescherming van de betrokken gebieden zou leiden.



PE 364.923v01-00 46/67 AM\587815NL.doc

NL

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 134
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Duurzaam beheer van rijkdommen", streepje 1

- Behoud en duurzaam beheer van 
natuurlijke en door de mens gecreëerde 
rijkdommen: ecosystemen; beheer van 
waterreserves; beheer en preventie van afval; 
bescherming en beheer van biodiversiteit, 
bodembescherming, bescherming van de 
zeebedding en kustgebieden, aanpak voor de
bestrijding van woestijnvorming en 
bodemaantasting; bosbeheer; duurzaam 
beheer en duurzame planning van het 
stedelijk milieu, gegevensbeheer en 
informatiediensten; beoordeling en 
voorzorgen in verband met natuurlijke 
processen.

- Behoud en duurzaam beheer van 
natuurlijke en door de mens gecreëerde 
rijkdommen: ecosystemen; beheer van 
waterreserves; beheer en preventie van afval; 
bescherming en beheer van biodiversiteit, 
bodembescherming, bescherming van de 
zeebedding en kustgebieden, aanpak voor de 
bestrijding van woestijnvorming en 
bodemaantasting; landschapsbehoud; 
bosbeheer; duurzaam beheer en duurzame 
planning van het stedelijk milieu, 
historische hulpbronnen en cultureel 
erfgoed, gegevensbeheer en 
informatiediensten; beoordeling en 
voorzorgen in verband met natuurlijke 
processen. Criteria voor de 
effectbeoordeling van stedelijk 
ontwikkelingsbeleid en landbouwbeleid.

Or. en

Motivering

Bij het onderzoek van het milieu moet worden uitgegaan van een holistische benadering en 
hetzelfde geldt voor het beleid dat daaruit voortvloeit.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 135
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Milieutechnologie", streepje 1

- Milieutechnologie voor observatie, 
preventie, mitigatie, adaptatie, sanering en 
herstel van het natuurlijke en door de mens 
gecreëerde milieu: op het gebied van water, 
klimaat, lucht, het mariene, stedelijke en 
plattelandsmilieu, bodem, afvalbehandeling, 
recycling, schone productieprocessen, 
veiligheid van chemische stoffen, 
bescherming van het cultureel erfgoed en 
van de gebouwde omgeving.

- Milieutechnologie voor observatie, 
simulatie, preventie, mitigatie, adaptatie, 
sanering en herstel van het natuurlijke en 
door de mens gecreëerde milieu: op het 
gebied van water, klimaat, lucht, het 
mariene, stedelijke en plattelandsmilieu, 
bodem, afvalbehandeling, recycling, schone 
productieprocessen, veiligheid van 
chemische stoffen.

Or. en
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Motivering

Micro- en macrosimulatie is een kerninstrument voor het vinden van milieuoplossingen, het 
ontwerpen en het voorspellen van problemen.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 136
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Milieutechnologie", streepje 1 bis (nieuw)

- Bescherming, behoud en versterking van
het cultureel erfgoed, met inbegrip van de 
leefomgeving van de mens: een verbetering 
van de beoordeling van beschadigingen van 
het cultureel erfgoed, ontwikkeling van 
innovatieve behoudsstrategieën, 
bevordering van de integratie van het 
cultureel erfgoed in de stedelijke omgeving.

Or. en

Motivering

Milieutechnologieën die reeds zijn ontdekt in de loop van cultureel onderzoek zijn op andere 
gebieden gebruikt.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 137
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Milieutechnologie", streepje 2

- Technologisch aspectenonderzoek en 
verificatie en beproeving van technologie: 
methoden en instrumenten voor de 
beoordeling van de milieurisico's en de 
levenscyclus van processen, technologieën 
en producten; ondersteuning voor de 
platforms voor duurzame chemie en 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen; wetenschappelijke en
technologische aspecten van een toekomstig 
Europees programma voor de verificatie en 
beproeving van milieutechnologie.

- Technologisch aspectenonderzoek en 
verificatie en beproeving van technologie: 
methoden en instrumenten voor de 
beoordeling van de milieurisico's en de 
levenscyclus van processen, technologieën 
en producten; ondersteuning voor de 
platforms voor duurzame chemie, 
bosbouwtechnologie en watervoorziening en 
sanitaire voorzieningen; wetenschappelijke 
en technologische aspecten van een 
toekomstig Europees programma voor de 
simulatie, verificatie en beproeving van 
milieutechnologie.

Or. en
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Motivering

Micro- en macrosimulatie is een kerninstrument voor het vinden van milieuoplossingen, het 
ontwerpen en het voorspellen van problemen.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 138
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Milieutechnologie", streepje 2

- Technologisch aspectenonderzoek en 
verificatie en beproeving van technologie: 
methoden en instrumenten voor de 
beoordeling van de milieurisico's en de 
levenscyclus van processen, technologieën 
en producten; ondersteuning voor de 
platforms voor duurzame chemie en 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen; wetenschappelijke en 
technologische aspecten van een toekomstig 
Europees programma voor de verificatie en 
beproeving van milieutechnologie.

- Technologisch aspectenonderzoek en 
verificatie en beproeving van technologie: 
methoden en instrumenten voor de 
beoordeling van de milieurisico's en de 
levenscyclus van processen, technologieën 
en producten; ondersteuning voor de 
platforms voor duurzame chemie en 
watervoorziening en sanitaire 
voorzieningen; wetenschappelijke en 
technologische aspecten van een toekomstig 
Europees programma voor de verificatie en 
beproeving van milieutechnologie; evaluatie 
en impact van ontziltingstechnologieën op 
het mariene milieu en op de bodem.

Or. es

Motivering

Dit amendement benadrukt de noodzaak meer studie te wijden aan de bijzonderheden van het 
ontzilten van zeewater - een veelbelovende technologie met zowel voor- als nadelen.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 139
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", "Milieutechnologie", streepje 2 bis (nieuw)

- Mathematische methoden voor de 
economische evaluatie van 
verontreinigende emissies: ontwikkeling 
van modellen voor de toekenning van 
economische waarden aan 
verontreinigende gassen, 
milieuboekhouding.

Or. es
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Motivering

Er moet verdere aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van wiskundige modellen 
waarmee het in de toekomst mogelijk zal zijn waarden aan bepaalde verontreinigingen toe te 
kennen, zodat een verontreiniging in de berekeningen kan worden opgenomen door middel van 
een enkele rekeneenheid, waardoor ook andere instrumenten kunnen worden ontwikkeld.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 140
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", Nieuw kopje

Biodiversiteit: bescherming en duurzaam 
beheer van de biodiversiteit, beoordeling en 
voorspelling van de tendensen op 
middellange en lange termijn; 
milieueffectbeoordeling en beoordeling van 
de economische en sociale effecten van de 
wijzigingen op het gebied van de 
biodiversiteit enerzijds en de interacties 
tussen de samenleving en de biodiversiteit 
anderzijds.

Or. fr

Motivering

De millenniumbeoordeling van ons ecosysteem heeft duidelijk het verlies aan biodiversiteit 
aangetoond als gevolg van het slechte beheer thans. Dit verlies aan biodiversiteit heeft een 
niveau bereikt dat tot dusverre onbekend was in de geschiedenis van de mensheid en waarvoor 
aanzienlijke Europese onderzoeksinspanningen noodzakelijk zijn.
Overeenkomsten met internationale verplichtingen zoals het VN-kaderverdrag inzake de 
verandering van het klimaat (UNFCCC) en het Protocol van Kyoto en bovendien het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de biologische diversiteit geven aanleiding tot aanzienlijke 
inspanningen op het gebied van het onderzoek naar de biodiversiteit.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 141
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", 

"Activiteiten", Nieuw kopje

Biodiversiteit: bescherming, herstel en 
duurzaam beheer van de biodiversiteit, 
beoordeling en voorspelling van de 
tendensen op middellange en lange termijn, 
waaronder maatregelen die zijn gericht op
de bescherming, het herstel en het 
duurzame beheer van de biodiversiteit; 
milieueffectbeoordeling en beoordeling van 
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de economische en sociale effecten van de 
wijzigingen op het gebied van de 
biodiversiteit enerzijds en de interacties 
tussen de samenleving en de biodiversiteit 
anderzijds.

Or. fr

Motivering

In een groot aantal onderzoeken is het verlies aan diversiteit duidelijk aangetoond, een 
verarming die zich ook manifesteert in een steeds sterker wordende bedreiging van bepaalde 
soorten in fauna en flora. De oorzaak kan een slecht beheer zijn, maar vooral ook de 
verontreiniging op grote schaal die door activiteiten van de mens wordt veroorzaakt. Dit verlies 
aan biodiversiteit heeft een niveau bereikt dat tot dusverre onbekend was in de geschiedenis van 
de mensheid en waarvoor aanzienlijke Europese onderzoeksinspanningen noodzakelijk zijn.
De internationale verplichtingen die zowel de Europese Unie als de lidstaten op zich hebben 
genomen, zoals het VN-kaderverdrag inzake de verandering van het klimaat (UNFCCC) en het 
Protocol van Kyoto en bovendien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de biologische 
diversiteit geven aanleiding tot aanzienlijke inspanningen op het gebied van het onderzoek naar 
de biodiversiteit.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 142
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", "Doelstellingen"

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere" en "slimmere" 
pan-Europese vervoerssystemen 
ontwikkelen ten behoeve van de burger en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en de 
leidende rol die de Europese industrieën zich 
op de wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Op basis van technologische vorderingen 
geïntegreerde, "groenere" en "slimmere" 
pan-Europese vervoerssystemen, 
toegankelijk voor gehandicapten,
ontwikkelen ten behoeve van alle burgers en 
de maatschappij, met inachtneming van het 
milieu en de natuurlijke rijkdommen; en de 
leidende rol die de Europese industrieën zich 
op de wereldmarkt hebben verworven, 
consolideren en verder ontwikkelen.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van de belangrijkste vervoersdiensten voor gehandicapten is een centraal 
punt in het vervoersbeleid van de meeste lidstaten. Er zijn kansen voor Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven voor het ondersteunen van de ontwikkelingen op dit gebied en het 
verstrekken van vergelijkbare gegevens, bijvoorbeeld studies inzake de kosten en voordelen van 
een toegankelijk vervoer, met inbegrip van de bredere sociale gevolgen en verbeterde en 
innovatieve oplossingen op het gebied van toegankelijk ontwerpen.
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 143
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", "Achtergrond", 

alinea 3

De door Europese technologieplatforms 
ontwikkelde onderzoekagenda's 
ondersteunen de noodzaak van een nieuw 
perspectief op "vervoerssystemen" waarin 
aandacht is voor de interactie van 
voertuigen, vervoersnetten en het gebruik 
van vervoersdiensten, dat alleen op Europees 
niveau kan worden ontwikkeld. De kosten 
van OTO stijgen op al deze gebieden sterk 
en samenwerking op EU-niveau is essentieel 
om te zorgen voor een "kritische massa" van 
uiteenlopende OTO-aanbieders voor een 
kosteneffectieve aanpak van de schaal en de 
multidisciplinaire uitdagingen en om het 
hoofd te bieden aan de politieke, 
technologische en sociaal-economische 
uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
het "schone en veilige voertuig" van de 
toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit met speciale aandacht voor 
het railvervoer, betaalbaarheid, veiligheid, 
capaciteit, betrouwbaarheid en 
milieueffecten in een uitgebreide Unie. Ook 
de ontwikkeling van technologie ter 
ondersteuning van het Galileo-systeem en de 
toepassingen daarvan zal bij de 
verwezenlijking van het Europees beleid 
essentieel zijn.

De door Europese technologieplatforms 
ontwikkelde onderzoekagenda's 
ondersteunen de noodzaak van een nieuw 
perspectief op "vervoerssystemen" waarin 
aandacht is voor de interactie van 
voertuigen, vervoersnetten en het gebruik 
van vervoersdiensten, dat alleen op Europees 
niveau kan worden ontwikkeld. De kosten 
van OTO stijgen op al deze gebieden sterk 
en samenwerking op EU-niveau is essentieel 
om te zorgen voor een "kritische massa" van 
uiteenlopende OTO-aanbieders voor een 
kosteneffectieve aanpak van de schaal en de 
multidisciplinaire uitdagingen en om het 
hoofd te bieden aan de politieke, 
technologische en sociaal-economische 
uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld 
het "schone en veilige voertuig" van de 
toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit (ook ten aanzien van 
voertuigen, infrastructuur en informatie, 
toegankelijkheid voor gehandicapten) met 
speciale aandacht voor het weg- en
railvervoer, betaalbaarheid, veiligheid, 
capaciteit, betrouwbaarheid en 
milieueffecten in een uitgebreide Unie. De 
financiering van het onderzoek zal ook 
worden gericht op het aanbrengen van 
nieuwe en verbeterde oplossingen aan de 
vervoersinfrastructuur en voertuigen die 
volledig toegankelijk zijn voor 
gehandicapten, ook ten behoeve van 
ouderen en gebruikers van het vervoer in 
het algemeen. Ook de ontwikkeling van 
technologie ter ondersteuning van het 
Galileo-systeem en de toepassingen daarvan 
zal bij de verwezenlijking van het Europees 
beleid essentieel zijn.

Or. en

Motivering

Het vervoer over de weg verzorgt nog steeds het grootste deel van het vervoer en dit mag niet 
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worden veronachtzaamd, vooral als het gaat om het onderdeel openbaar vervoer. De 
toegankelijkheid voor gehandicapten van de belangrijkste vervoersdiensten is een centraal punt 
in het vervoersbeleid van de meeste EU-lidstaten. Er zijn kansen voor Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven voor het ondersteunen van de ontwikkelingen op dit gebied en het 
verstrekken van vergelijkbare gegevens, bijvoorbeeld studies inzake de kosten en voordelen van 
een toegankelijk vervoer, met inbegrip van de bredere sociale gevolgen en verbeterde en 
innovatieve oplossingen op het gebied van toegankelijk ontwerpen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 144
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", "Activiteiten", 

"Luchtvaart en luchtvervoer", streepje 3

- Zorgen voor tevredenheid en veiligheid 
van de klant: verbetering van het comfort 
van passagiers, innovatieve diensten aan 
boord en een efficiëntere verwerking van 
passagiers; verbetering van alle 
veiligheidsaspecten van het luchtvervoer; 
ruimere keuze uit vliegtuigen van groot tot 
klein.

- Zorgen voor tevredenheid en veiligheid 
van de klant: verbetering van het comfort 
van passagiers, innovatieve diensten aan 
boord en een efficiëntere verwerking van 
alle passagiers, met inbegrip van 
gehandicapten; verbetering van alle 
veiligheidsaspecten van het luchtvervoer; 
ruimere keuze uit vliegtuigen van groot tot 
klein, waartoe ook behoort het verbeteren 
van het ontwerp met het oog op de 
toegankelijkheid van luchtvaartuigen voor 
gehandicapten, waarbij deze ontwikkeling 
moet geschieden met raadpleging van 
representatieve organisaties van 
gehandicapten.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van de belangrijkste vervoersdiensten voor gehandicapten is een centraal 
punt in het vervoersbeleid van de meeste lidstaten. Er zijn kansen voor Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven voor het ondersteunen van de ontwikkelingen op dit gebied en het 
verstrekken van vergelijkbare gegevens, bijvoorbeeld studies inzake de kosten en voordelen van 
een toegankelijk vervoer, met inbegrip van de bredere sociale gevolgen en verbeterde en 
innovatieve oplossingen op het gebied van toegankelijk ontwerpen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 145
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", "Activiteiten", 

"Luchtvaart en luchtvervoer", streepje 6

- Exploratie van het luchtvervoer van de 
toekomst: aandacht voor de uitdagingen van 
de luchtvaart op langere termijn met 
radicalere, milieuefficiëntere en 

- Exploratie van het luchtvervoer van de 
toekomst: aandacht voor de uitdagingen van 
de luchtvaart op langere termijn met 
radicalere, milieuefficiëntere en 
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innovatievere combinaties van technologie 
die tot significante vorderingen in het 
luchtvervoer leiden.

innovatievere combinaties van technologie 
waaronder ten aanzien van de 
toegankelijkheid voor gehandicapten, die 
tot significante vorderingen in het 
luchtvervoer leiden.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van de belangrijkste vervoersdiensten voor gehandicapten is een centraal 
punt in het vervoersbeleid van de meeste lidstaten. Er zijn kansen voor Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven voor het ondersteunen van de ontwikkelingen op dit gebied en het 
verstrekken van vergelijkbare gegevens, bijvoorbeeld studies inzake de kosten en voordelen van 
een toegankelijk vervoer, met inbegrip van de bredere sociale gevolgen en verbeterde en 
innovatieve oplossingen op het gebied van toegankelijk ontwerpen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 146
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", "Activiteiten", 

"Oppervlaktevervoer (rail, weg en water)", streepje 3

- Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: innovatieve organisatieschema's, 
inclusief schone en veilige voertuigen en 
niet-verontreinigende vervoermiddelen, 
nieuwe methoden voor openbaar vervoer en 
rationalisering van het privé-vervoer, 
communicatie-infrastructuur, geïntegreerde 
stadsplanning en vervoer.

- Waarborging van duurzame stedelijke 
mobiliteit: innovatieve organisatieschema's, 
inclusief schone en veilige voertuigen en 
niet-verontreinigende vervoermiddelen, 
verbeterde en innovatieve oplossingen voor 
de toegang van gehandicapten tot 
voertuigen en infrastructuur, nieuwe 
methoden voor openbaar vervoer en 
rationalisering van het privé-vervoer, 
communicatie-infrastructuur, geïntegreerde 
stadsplanning en vervoer.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van de belangrijkste vervoersdiensten voor gehandicapten is een centraal 
punt in het vervoersbeleid van de meeste lidstaten. Er zijn kansen voor Europese onderzoeks- en 
ontwikkelingsinitiatieven voor het ondersteunen van de ontwikkelingen op dit gebied en het 
verstrekken van vergelijkbare gegevens, bijvoorbeeld studies inzake de kosten en voordelen van 
een toegankelijk vervoer, met inbegrip van de bredere sociale gevolgen en verbeterde en 
innovatieve oplossingen op het gebied van toegankelijk ontwerpen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 147
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart)", "Activiteiten", 

"Oppervlaktevervoer (rail, weg en water)", streepje 4
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- Verbetering van de veiligheid: zoals eigen 
aan het vervoersysteem, bij het vervoer voor 
chauffeurs, passagiers, bemanning, fietsers 
en voetgangers, bij het ontwerp van 
voertuigen en schepen en binnen het 
vervoersysteem als geheel.

- Verbetering van de veiligheid: zoals eigen 
aan het vervoersysteem, bij het vervoer voor 
chauffeurs, passagiers, bemanning, fietsers 
en voetgangers, bij het ontwerp en de 
bediening van voertuigen en schepen en 
binnen het vervoersysteem als geheel, 
waaronder een passende opleiding voor de 
gebruiker en derden.

Or. en

Motivering

Bij het onderzoek in verband met het oppervlaktevervoer moet het punt van ondersteuning bij 
opleiding en bediening worden toegevoegd. Zelfs bij de best ontworpen systemen is een 
doeltreffend gebruik van ondersteuning in verband met opleiding en bediening noodzakelijk. 
Vooral veiligheid en beveiliging houden ook nauw verband met de opleiding en moeten niet 
worden veronachtzaamd.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 148
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 8 "Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen", "Activiteiten", "Belangrijke tendensen in de maatschappij en hun 
gevolgen"

•Belangrijke tendensen in de maatschappij 
en hun gevolgen: voorbeelden hiervan zijn 
demografische veranderingen zoals 
vergrijzing en migratie; leefstijlen, werk, 
gezinnen, gendervraagstukken, gezondheid 
en de kwaliteit van het bestaan; criminaliteit; 
de rol van het bedrijfsleven in de diversiteit 
van de maatschappij en de bevolking, 
culturele interacties en vraagstukken in 
verband met de bescherming van 
grondrechten en de bestrijding van racisme 
en intolerantie.

•Belangrijke tendensen in de maatschappij 
en hun gevolgen: voorbeelden hiervan zijn 
demografische veranderingen zoals 
vergrijzing en migratie; leefstijlen, werk, 
gezinnen, gendervraagstukken, gezondheid 
en de kwaliteit van het bestaan; criminaliteit; 
de situatie en levenskwaliteit van 
gehandicapten, met name de situatie van 
gehandicapten met complexe 
afhankelijkheidsbehoeften en 
gehandicapten die in instellingen in 
Europa leven alsmede de status van 
projecten voor een onafhankelijke 
levenssituatie in geheel Europa; de rol van 
het bedrijfsleven in de diversiteit van de 
maatschappij en de bevolking, culturele 
interacties en vraagstukken in verband met 
de bescherming van grondrechten en de 
bestrijding van racisme, intolerantie en alle 
vormen van discriminatie.

Or. en
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Motivering

Ten aanzien van initiatieven in verband met de levenskwaliteit is er een belangrijke behoefte aan 
het beschikbaar stellen van fondsen voor een uitgebreid en diepgaand onderzoek van de situatie 
van gehandicapten die in instellingen in Europa leven. Bij een recent voorlopig onderzoek dat 
werd uitgevoerd door een door de Commissie gefinancierd initiatief bleek dat thans weinig 
informatie bestaat over tehuizen en tehuisdiensten in Europa. In het eindverslag van het project 
staat dat op dit gebied verder onderzoek noodzakelijk is en dat dit onderwerp moet worden 
aangepakt in het toekomstige onderzoekskader van de Europese Unie.
Bovendien is er veel meer onderzoek noodzakelijk om vergelijkbare gegevens te krijgen over 
hetgeen in de verschillende EU-lidstaten en toetredingslanden bestaat aan ondersteuning op het 
gebied van persoonlijke bijstand voor gehandicapten, rechtstreekse betalingsregelingen en 
onafhankelijke leefcentra voor gehandicapten. Er is ook onderzoek noodzakelijk om te bepalen 
hoe gehandicapten en hun gezinnen vrije keuzemogelijkheden hebben ten aanzien van 
onafhankelijke leefomstandigheden en toegang tot persoonlijke hulp, in vergelijking met 
hulpverlening in het kader van zorg in zorginstellingen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 149
Bijlage I, Deel I, Afdeling "Thema's", punt 9 bis (nieuw)

9 bis. Oprichting van een 
uitwisselingsplatform tussen ontwerpers en 
industrie
doelstelling:
bevorderen van het contact tussen 
onderzoekers en industrie
toelichting:
In de Europese Unie is er sprake van een 
groot aantal nog niet afgeronde innovaties 
die zijn uitgewerkt door onderzoekers of 
Europese ondernemers. Om redenen van 
structuren, kosten of om nog andere 
redenen beschikken de ontwerpers niet 
altijd over de middelen om hun concept 
verder te ontwikkelen. Hier is sprake van 
werkelijke verspilling omdat de 
betrokkenen vaak niet weten tot wie zij zich 
moeten wenden om hun procédé over te 
dragen aan een organisatie of bedrijf 
die/dat uitgebreidere 
onderzoekswerkzaamheden zou kunnen 
integreren of transformeren tot concrete 
toepassing in de industrie. De Europese 
Unie dient deze bruggenbouw tussen 
ontwerpers en industrie te bevorderen.
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activiteiten:
- opzet van een gemeenschappelijk 
Europees bestand van vraag en aanbod
- beheer en toezicht op deze 
contactmaatregel.

Or. fr

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 150
Bijlage I, Deel II "Ideeën", "Activiteiten", alinea 2

De EU-activiteiten op het gebied van 
grensverleggend onderzoek worden 
uitgevoerd door een Europese 
Onderzoeksraad (ERC), bestaande uit een 
wetenschappelijke raad, ondersteund door 
een specifieke uitvoeringsstructuur.

De EU-activiteiten op het gebied van 
grensverleggend onderzoek worden 
uitgevoerd door een Europese 
Onderzoeksraad (ERC), bestaande uit een 
wetenschappelijke raad, op te richten 
overeenkomstig artikel 171 van het 
Verdrag.

Or. pt

Motivering

De ERC moet worden opgericht op basis van artikel 171 van het Verdrag - dit is het enige 
rechtskader dat zal garanderen dat de Raad wetenschappelijk autonoom en onafhankelijk is. Het 
voorstel van de Commissie voor de instelling van een uitvoerende structuur voor de ERC is een 
bureaucratische oplossing waarmee de stimulering van het Europese wetenschapsbeleid niet 
gediend is.

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 151
Bijlage I, Deel II "Ideeën", "Activiteiten", alinea 4

De specifieke uitvoeringsstructuur is 
verantwoordelijk voor alle aspecten in 
verband met implementatie en programma-
uitvoering, zoals geregeld in het jaarlijkse 
werkprogramma. Deze structuur geeft met 
name uitvoering aan het proces van peer 
review en selectie overeenkomstig de door 
de wetenschappelijke raad vastgestelde 
beginselen en draagt zorg voor het 
financiële en wetenschappelijke beheer van 
de subsidies.

Schrappen

Or. pt
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Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 152
Bijlage I, Deel III "Mensen", "Activiteiten", punt 2

• Permanente educatie en 
loopbaanontwikkeling ter ondersteuning van 
de loopbaanontwikkeling van ervaren 
onderzoekers. Met het oog op het aanvullen 
van vaardigheden of het aanleren van 
nieuwe vaardigheden en bekwaamheden of 
het verhogen van inter/multidisciplinariteit 
en/of intersectorale mobiliteit is in 
ondersteuning voorzien voor onderzoekers 
met speciale behoeften aan 
extra/aanvullende bekwaamheden en 
vaardigheden, voor onderzoekers om een 
onderzoeksloopbaan te hervatten na een 
onderbreking en voor het (her)integreren van 
onderzoekers in een onderzoekspost op 
langere termijn in Europa, inclusief in hun 
land van herkomst, na een 
transnationale/internationale 
mobiliteitservaring. Deze actielijn wordt 
geïmplementeerd via zowel individuele 
beurzen die rechtstreeks op communautair 
niveau worden toegekend als via de 
medefinanciering van regionale, nationale 
of internationale programma's.

• Permanente educatie en 
loopbaanontwikkeling ter ondersteuning van 
de loopbaanontwikkeling van ervaren 
onderzoekers. Met het oog op het aanvullen 
van vaardigheden of het aanleren van 
nieuwe vaardigheden en bekwaamheden of 
het verhogen van inter/multidisciplinariteit 
en/of intersectorale mobiliteit is in 
ondersteuning voorzien voor onderzoekers 
met speciale behoeften aan 
extra/aanvullende bekwaamheden en 
vaardigheden, voor onderzoekers om een 
onderzoeksloopbaan te hervatten na een 
onderbreking en voor het (her)integreren van 
onderzoekers in een onderzoekspost op 
langere termijn in Europa, inclusief in hun 
land van herkomst, na een 
transnationale/internationale 
mobiliteitservaring. Deze actielijn wordt 
geïmplementeerd via individuele beurzen die 
rechtstreeks op communautair niveau 
worden toegekend.

Or. pt

Motivering

Het kaderprogramma moet niet worden gebruikt ter ondersteuning van projecten die al door de 
lidstaten afzonderlijk worden gefinancierd. De verhoging van de omvang van financiering die 
door middel van communautaire subsidies wordt verstrekt, moet voorrang krijgen.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 153
Bijlage I, Deel III "Mensen", "Activiteiten", punt 5

• Specifieke acties ter ondersteuning van de 
totstandbrenging van een echte Europese 
arbeidsmarkt voor onderzoekers, door het 
opheffen van hinderpalen voor mobiliteit en 
het uitbreiden van de 
loopbaanvooruitzichten van onderzoekers in 
Europa. Voorts worden toelagen verstrekt 

• Specifieke acties ter ondersteuning van de 
totstandbrenging van een echte Europese 
arbeidsmarkt voor onderzoekers, door het 
opheffen van hinderpalen voor mobiliteit en 
het uitbreiden van de 
loopbaanvooruitzichten van onderzoekers in 
Europa. Begunstiging van universiteiten, 
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voor voorlichtingscampagnes over de Marie 
Curie-acties en de doelstellingen ervan.

onderzoekscentra en bedrijven die nieuwe, 
aan onderzoek gewijde banen creëren. Met 
name de aandacht richten op de behoeften 
van vrouwelijke onderzoekers en de sociale 
ondersteuning waaraan behoefte is als het 
gezinsleven moet worden gecombineerd met 
een wetenschappelijke carrière. Voorts 
worden toelagen verstrekt voor 
voorlichtingscampagnes over de Marie 
Curie-acties en de doelstellingen ervan.

Or. es

Motivering

In veel gevallen vinden de moeilijkheden waarmee vrouwelijke onderzoekers worden 
geconfronteerd hun oorsprong in de moeite die het kost een baan met een gezin te combineren.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 154
Bijlage I, Deel IV "Capaciteiten", "Onderzoeksinfrastructuren", "Activiteiten", "Steun voor 

bestaande onderzoeksinfrastructuren", streepje 3

- e-infrastructuur voor onderzoek door het 
bevorderen van de verdere ontwikkeling en 
groei van communicatie- en 
netinfrastructuren met een hoge capaciteit en 
hoge prestatie en het versterken van de 
Europese computercapaciteiten van hoge 
kwaliteit, alsmede door het bevorderen van 
de toepassing door gebruikersgroepen, het 
versterken van hun mondiaal belang en het 
vergroten van het niveau van vertrouwen, 
verder bouwend op de successen van 
GEANT en de Grid-infrastructuren.

- e-infrastructuur voor onderzoek door het 
bevorderen van de verdere ontwikkeling en 
groei van communicatie- en 
netinfrastructuren met een hoge capaciteit en 
hoge prestatie en het versterken van de 
Europese computercapaciteiten van hoge 
kwaliteit, alsmede door het bevorderen van 
de toepassing door gebruikersgroepen, het 
versterken van hun mondiaal belang en het 
vergroten van het niveau van vertrouwen, 
verder bouwend op de successen van 
GEANT en de Grid-infrastructuren.

De bevordering van optimale praktijken bij 
de inschakeling van de gebruiker in 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Or. en

Motivering

Een van de zwakke punten van de vorige onderzoeksprogramma's van de EU was de deelname 
van de gebruikers aan de selectie-, uitvoerings- en evaluatieprocessen voor projecten. In de 
afgelopen jaren is het beginsel van de inschakeling van de gebruikers een realiteit en een 
aanvaarde benadering bij onderzoek en ontwikkeling geworden; deze positieve verandering in 
denkwijze moet tot uiting komen in het nieuwe kaderprogramma. Willen de resultaten van 
onderzoek en ontwikkeling een doeltreffende toepassing in de praktijk krijgen, dan moet worden 
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erkend dat de inschakeling van de gebruiker van essentieel belang is. Gehandicapte gebruikers 
weten het beste wat hun behoeften zijn en hoe ervoor moet worden gezorgd dat innovatie op het 
gebied van de ontwikkeling van producten en diensten in de praktijk het best tegemoet kan 
komen aan de behoeften van gehandicapten.
Het beginsel van het inschakelen van de gebruikers moet worden opgenomen bij de criteria voor 
de financiering van projecten door het 7e kaderprogramma onderzoek en ontwikkeling.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese en Vittorio Prodi

Amendement 155
Bijlage I, Deel IV "Capaciteiten", "Wetenschap in de maatschappij", "Achtergrond"

De invloed van wetenschap en technologie 
op ons dagelijkse leven wordt alsmaar 
groter. Als product van de sociale activiteit 
en gemodelleerd door sociale en culturele 
factoren blijft wetenschap en technologie 
niettemin een afgelegen gebied ver van de 
dagelijkse zorgen van een groot deel van het 
publiek en van de politieke besluitvormers, 
en blijft deze het voorwerp van 
misverstanden en ongefundeerde hoop en 
vrees. Controversiële kwesties omtrent 
opkomende technologieën moeten door de 
maatschappij worden behandeld op basis 
van goed geïnformeerde discussies die 
leiden tot verstandige keuzen en 
beslissingen.

De invloed van wetenschap en technologie 
op ons dagelijkse leven wordt alsmaar 
groter. Als product van de sociale activiteit 
en gemodelleerd door sociale en culturele 
factoren blijft wetenschap en technologie 
niettemin een afgelegen gebied ver van de 
dagelijkse zorgen van een groot deel van het 
publiek en van de politieke besluitvormers, 
en blijft deze het voorwerp van 
misverstanden en ongefundeerde hoop en 
vrees. Controversiële kwesties omtrent 
opkomende technologieën moeten door de 
maatschappij worden behandeld op basis 
van goed geïnformeerde discussies die 
leiden tot verstandige keuzen en 
beslissingen.

Het Europese onderzoeksbeleid kan alleen 
succes hebben als de samenleving in 
Europa en de lidstaten ervan overtuigd is 
dat rekening wordt gehouden met haar 
bezorgdheden en legitieme ethische 
grenzen.

Or. en

Motivering

Het Commissievoorstel wekt de indruk dat het grootste probleem is de publieke opinie te 
overtuigen. Aan de andere kant is het zeer belangrijk dat wetenschapsbeoefenaren een open oor 
hebben voor de bezorgdheden die in de maatschappij leven en zich aan grenzen houden.

Amendement ingediend door Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Peter Liese en Vittorio Prodi

Amendement 156
Bijlage I, Deel IV "Capaciteiten", "Wetenschap in de maatschappij", "Activiteiten", nieuw punt

• Op grotere schaal betrekken van 
onderzoekers en het publiek in het 

• Op grotere schaal betrekken van 
onderzoekers en het publiek in het 



PE 364.923v01-00 60/67 AM\587815NL.doc

NL

algemeen, inclusief het georganiseerde 
maatschappelijk middenveld, bij 
wetenschapsgerelateerde kwesties, om te 
anticiperen op politieke en maatschappelijke 
kwesties, inclusief ethische kwesties, en 
deze te verhelderen.

algemeen, inclusief het georganiseerde 
maatschappelijk middenveld, bij 
wetenschapsgerelateerde kwesties, om te 
anticiperen op politieke en maatschappelijke 
kwesties, inclusief ethische kwesties, en 
deze te verhelderen.

• Kritische overweging van 
onderzoeksactiviteiten om ijkpunten vast te 
stellen voor ethisch verantwoord onderzoek 
waarbij op passende wijze met 
fundamentele rechten rekening wordt 
gehouden.

Or. en

Motivering

In het deel "wetenschap in de maatschappij" van het programma moet een duidelijker verwijzing 
naar ethische grenzen worden opgenomen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 157
Bijlage I, Deel IV "Capaciteiten", "Wetenschap in de maatschappij", "Activiteiten", nieuw punt

• Genderonderzoek, inclusief de integratie 
van de genderdimensie in alle 
onderzoeksgebieden en de rol van vrouwen 
in onderzoek.

• Genderonderzoek, inclusief de integratie 
van de genderdimensie in alle 
onderzoeksgebieden en de rol van vrouwen 
in onderzoek.

• Onderzoek in verband met alle vormen 
van discriminatie en de integratie in alle 
onderzoeksgebieden van groepen die op de 
in artikel 13 van het EG-Verdrag genoemde 
gronden gediscrimineerd worden.

Or. en

Motivering

Specifieke acties in verband met handicaps zijn belangrijk met het oog op de voordelen die 
specifieke onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven inzake handicaps kunnen hebben voor de 
sociale integratie van gehandicapten. 
Tevens betekent de "horizontale aard" van gehandicaptenvraagstukken dat gehandicapten ook 
een brede erkenning moeten krijgen door alle betrokken sectoren van het programma heen. 
Onderzoeks- en ontwikkelingsinitiatieven moeten over het geheel genomen de diversiteit van 
handicaps erkennen en begrijpen.
Het is belangrijk en passend dat de ondersteuning van de Commissie voor onderzoeksprojecten 
is gekoppeld aan de politieke doelstellingen van de EU in aanvulling op het Europese 
onderzoekspotentieel en de toegevoegde waarde. Voor mensen met een handicap zijn de 
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volgende beleidsgebieden van de EU van bijzonder belang: informatie-
communicatietechnologieën, opleiding en onderwijs, vervoer, werkgelegenheid en sociaal 
beleid.
Verder is het belangrijk dat onderzoeksactiviteiten verder gaan dan de zuiver commerciële 
prioriteiten en zich bezighouden met leemten op sociaal gebied, waarbij tevens eisen van de 
gebruiker gehoor vinden, waaronder de behoeften van gehandicapte gebruikers.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 158
Bijlage I, Deel IV "Capaciteiten", "Internationale samenwerkingsactiviteiten", alinea 3, streepje 

3

- Ontwikkelingslanden, gericht op hun 
speciale behoeften;

- Ontwikkelingslanden, gericht op hun 
speciale behoeften, bijvoorbeeld ernstige en 
verwaarloosde ziekten;

Or. en

Motivering

Ernstige en verwaarloosde ziekten hebben belangrijke gevolgen op gezondheidsgebied voor 
ontwikkelingslanden. Het aanpakken van deze ziekten is een essentieel deel van de bestrijding 
van de armoede in de wereld.

Amendement ingediend door Chris Davies, Satu Hassi, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt 
en Peter Liese

Amendement 159
Bijlage I, Deel IV "Capaciteiten", "Niet-nucleaire acties van het gemeenschappelijk centrum 

voor onderzoek", "Activiteiten", "Solidariteit en verantwoord beheer van hulpbronnen", streepje 
4 bis (nieuw)

- De bevordering en versterking van de 
ontwikkeling en validatie van alternatieve 
proefnemingsstrategieën, en met name 
methoden die niet gebruikmaken van 
proefnemingen op dieren, op alle relevante 
onderzoeksgebieden 
(veiligheidsbeoordeling, testen van vaccins, 
gezondheids- en biomedisch onderzoek, 
enz.).

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de vereisten in het protocol inzake de bescherming en het welzijn van dieren, 
artikel 23 van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad en artikel 7, lid 2, letters a) en b) van het zesde 
communautaire actieprogramma voor het milieu, kosmeticarichtlijn 76/768/EEG zoals 
gewijzigd, en het doel van de voorgestelde EU-verordening chemische stoffen om 
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proefnemingsmethoden zonder proefdiergebruik te bevorderen, moeten de ontwikkeling en 
validatie van alternatieve proefnemingsstrategieën en met name van methoden waarbij geen 
proefdieren worden gebruikt, worden opgenomen onder de activiteiten van het Gezamenlijk 
Centrum voor Onderzoek.

Amendement ingediend door Peter Liese, Johannes Blokland en Vittorio Prodi

Amendement 160
Bijlage I, Einde (nieuw)

1. In het geval van ethisch gevoelige 
onderzoeksprojecten moeten de deelnemers 
de goedkeuring of toestemming van 
nationale of lokale commissies voor ethiek 
verkrijgen alvorens hun projecten te 
starten. Bovendien zal de Commissie de 
projecten stelselmatig onderzoeken. Onder 
speciale omstandigheden kan het ethisch 
onderzoek gedurende de verwezenlijking 
van het project worden uitgevoerd.
2. Op de volgende onderzoeksterreinen 
wordt in het kader van dit programma geen 
financiering verleend: 
- methoden voor het klonen van menselijke 
embryo's;
- ingrepen in de menselijke embryolijn;
- onderzoeksprojecten die direct of indirect 
tot de vernietiging van menselijke embryo's 
leiden.
Op het gebied van het embryonaal 
stamcelonderzoek zal gebruik worden 
gemaakt van de ervaring van het National 
Institute of Health en zal het onderzoek 
worden beperkt tot embryonale stamcellen 
die vóór augustus 2001 zijn gecreëerd.

Or. en

Motivering

Uit recente rapporten over de handel in menselijke eicellen en het terugtreden van de Zuid-
Koreaanse onderzoeker Hwang Woo-suk, voorzitter van de World Stem Cell Hub, blijkt dat het 
gevaar van de exploitatie van vrouwen als donoren van eicellen zeer groot is. Dit amendement is 
een verduidelijking van de amendementen van de rapporteur en is een aanpassing van de 
Commissietekst in de specifieke programma's. Het is noodzakelijk een overzicht van de 
uitzonderingsgevallen bij de financiering aan het einde van bijlage I van het kaderprogramma te 
geven, aangezien zij van toepassing moeten zijn op alle activiteiten in het kader van het 7e 
kaderprogramma voor onderzoek.
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Amendement ingediend door Miroslav Mikolášik en Kathy Sinnott

Amendement 161
Bijlage I, Einde (nieuw)

1. In het geval van ethisch gevoelige 
onderzoeksprojecten moeten de deelnemers 
de goedkeuring of toestemming van 
nationale of lokale commissies voor ethiek 
verkrijgen alvorens hun projecten te 
starten. Bovendien zal de Commissie de 
projecten stelselmatig onderzoeken. Onder 
speciale omstandigheden kan het ethisch 
onderzoek gedurende de verwezenlijking 
van het project worden uitgevoerd.
2. Op de volgende onderzoeksterreinen 
wordt in het kader van dit programma geen 
financiering verleend: 
- methoden voor het klonen van menselijke 
embryo's;
- ingrepen in de menselijke embryolijn;
- onderzoeksprojecten die direct of indirect 
tot de vernietiging van menselijke embryo's 
leiden.

Or. en

Motivering
Uit recente rapporten over de handel in menselijke eicellen en het terugtreden van de Zuid-
Koreaanse onderzoeker Hwang Woo-suk, voorzitter van de World Stem Cell Hub, blijkt dat het 
gevaar van de exploitatie van vrouwen als donoren van eicellen zeer groot is. Dit amendement is
een verduidelijking van de amendementen van de rapporteur en is een aanpassing van de 
Commissietekst in de specifieke programma's. Het is noodzakelijk een overzicht van de 
uitzonderingsgevallen bij de financiering aan het einde van bijlage I van het kaderprogramma te 
geven, aangezien zij van toepassing moeten zijn op alle activiteiten in het kader van het 7e 
kaderprogramma voor onderzoek.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 162
Bijlage II, Indicatieve verdeling over de programma's

Samenwerking*,1 44432 Samenwerking *,1 47214
Gezondheid 8317 Gezondheid 9099
Voeding, landbouw en 
biotechnologie

2455 Voeding, landbouw en 
biotechnologie

2455

Informatie- en 12670 Informatie- en 11670
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communicatietechnologieën communicatietechnologieën
Nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, materialen 
en nieuwe 
productietechnologieën

4832 Nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, materialen 
en nieuwe 
productietechnologieën

4832

Energie 2931 Energie 3931
Milieu (inclusief 
klimaatverandering)

2535 Milieu (inclusief 
klimaatverandering)

3535

Vervoer (inclusief luchtvaart) 5940 Vervoer (inclusief luchtvaart) 5940
Sociaal-economische 
wetenschappen en 
geesteswetenschappen

792 Sociaal-economische 
wetenschappen en 
geesteswetenschappen

792

Veiligheid en ruimtevaart 3960 Veiligheid en ruimtevaart 3460
Ideeën 11862 Ideeën 10862
Mensen 7129 Mensen 7129
Capaciteiten 7486 Capaciteiten 7204
Onderzoeksinfrastructuren* 3961 Onderzoeksinfrastructuren* 3679
Onderzoek ten behoeve van 
KMO's

1901 Onderzoek ten behoeve van 
KMO's

1901

Kennisregio's 158 Kennisregio's 158

Onderzoekspotentieel 554 Onderzoekspotentieel 554
Wetenschap in de maatschappij 554 Wetenschap in de 

maatschappij
554

Internationale 
samenwerkingsactiviteiten

358 Internationale 
samenwerkingsactiviteiten

358

Niet-nucleaire acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek

1817 Niet-nucleaire acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek

1817

TOTAAL 72726 TOTAAL 72726

Or. de

Motivering

De indiener van dit amendement deelt de mening van de rapporteur dat de kredieten voor 
gezondheid, energie en milieu in het 7e kaderprogramma moeten worden verhoogd.
Het voornemen dienovereenkomstig bij het Euratom-programma te besnoeien, leidt echter niet 
tot het gewenste doel, aangezien het Parlement hier geen medebeslissende bevoegdheid heeft. 
Daarom wordt voorgesteld binnen het 7e kaderprogramma, waarover in de 
medebeslissingsprocedure wordt besloten, ten behoeve van milieu, gezondheid en energie een 
andere bestemming aan bedragen te geven.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 163
Bijlage II, Indicatieve verdeling over de programma's, "Samenwerking"

De indicatieve verdeling over de programma's 
is als volgt (in miljoen EUR):

De indicatieve verdeling over de 
programma's is als volgt (in miljoen EUR):

Samenwerking *,1 44432 Samenwerking *,1 44432

Gezondheid 8317 Gezondheid en Voeding 11827,73
Voeding, landbouw en 
biotechnologie 2455
Informatie- en 
communicatietechnologieën

12670 Innovatieve technologieën 8332,73

Nanowetenschappen, 
nanotechnologieën, 
materialen en nieuwe 
productietechnologieën

4832

Energie 2931 Energie en Vervoer 
(inclusief luchtvaart) 

11563,4

Milieu (inclusief 
klimaatverandering)

2535 Milieu (inclusief 
klimaatverandering) , 
Landbouw en Visserij 

6045,73

Vervoer (inclusief 
luchtvaart)

5940

Sociaal-economische 
wetenschappen en 
geesteswetenschappen

792

Veiligheid en 
ruimtevaart

3960 Veiligheid en 
ruimtevaart 

6652,4

Or. nl

Motivering

Het onderdeel Samenwerking is ingedeeld in 5 thema's. De oorspronkelijke bedragen voor ICT 
(12670) en voor sociale wetenschappen (2534) zijn verdeeld over de 5 thema's. Het 
oorspronkelijke thema Voeding, Landbouw en biotechnologie is door drie gedeeld en verspreid 
over 3 nieuwe thema's. De oorspronkelijke bedragen voor Vervoer en voor Energie zijn bij 
elkaar opgeteld. 
Gezondheid en Voeding: 11827, 73 = oorspronkelijk bedrag Gezondheid 8317 +Voeding 
818,33 (eenderde van oorspronkelijke bedrag 2455 voor Voeding, landbouw en biotechnologie)  
+158,4 (eenvijfde van oorspronkelijke bedrag soc.-en geesteswetenschappen) +2534 (eenvijfde 
oorspronkelijke bedrag ICT 12670) 
Innovatieve technologieën: 8332,73 = oorspr. bedrag nanowetenschappen ed. 4832 + 818,33 + 
158,4 + 2534 (zie uitleg hierboven van deze deelbedragen)
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Energie en Vervoer: 11563,4 = Energie 2931 + 818,33 +2534 + Vervoer 5940
Milieu, Landbouw en Visserij: 6045,73 = oorspr. bedrag Milieu 2535 +Landbouw 818,33 
+158,4 +2534
Veiligheid en ruimtevaart: 6652,4 = oorspronkelijke bedrag 3960 +158,4 +2534

Amendement ingediend door Edite Estrela

Amendement 164
Bijlage II, Indicatieve verdeling over de programma's, "Capaciteiten"

Capaciteiten 7486 Capaciteiten 7486

Onderzoeksinfrastructuren
*

3961 Onderzoeksinfrastructuren* 3461

Onderzoek ten behoeve 
van KMO's

1901 Onderzoek ten behoeve van 
KMO's

2401

Kennisregio's 158 Kennisregio's 158
Onderzoekspotentieel 554 Onderzoekspotentieel 554

Wetenschap in de 
maatschappij

554 Wetenschap in de 
maatschappij

554

Internationale 
samenwerkingsactiviteiten

358 Internationale 
samenwerkingsactiviteiten

358

Or. pt

Motivering

Het doel van de ter beschikking te stellen kredieten moet zijn Europese onderzoekers een betere 
toegang tot bestaande infrastructuren te verschaffen en ervoor te zorgen dat KMO's veel meer 
bij de zaken worden betrokken.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 165
Bijlage III, "Financieringssystemen", punt 5 "Ondersteuning van opleiding en 

loopbaanontwikkeling van onderzoekers"

Ondersteuning van opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers, 
overwegend gebruikt voor de uitvoering 
van de Marie Curie-acties.

Ondersteuning van opleiding en 
loopbaanontwikkeling van onderzoekers in 
alle programma's, projecten en initiatieven, 
en ook in de Marie Curie-acties. 
Bevordering van de voorwaarden die het 
voor vrouwen gemakkelijker maken met 
een loopbaan in het onderzoek te beginnen 
en deze voort te zetten.

Or. es
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Motivering

Voor een werkelijke integratie is een allesomvattend beleid noodzakelijk, evenals 
ondersteunende faciliteiten zoals centra voor kinderopvang en assistentie voor mobiliteit.

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 166
Bijlage III, "Financieel memorandum bij het besluit", "punt 5 "Kenmerken en doelstellingen", 

punt 5.3, kopje "Samenwerking", punt 1 "Gezondheid"

1. Gezondheid: Verbetering van de 
gezondheid van Europese burgers en 
verhoging van het concurrentievermogen 
van Europese bedrijven en ondernemingen 
in de gezondheidssector met daarbij de 
aanpak van wereldwijde 
gezondheidsvraagstukken, waaronder 
opkomende epidemieën. De nadruk zal 
worden gelegd op translationeel onderzoek 
(omzetting van fundamentele ontdekkingen 
in klinische toepassingen), de ontwikkeling 
en validatie van nieuwe therapieën, 
methoden voor gezondheidsbevordering en 
preventie, diagnostische instrumenten en 
technologieën alsmede duurzame en 
doeltreffende stelsels voor gezondheidszorg.

1. Gezondheid: Verbetering van de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van 
Europese burgers en verhoging van het 
concurrentievermogen van Europese 
bedrijven en ondernemingen in de 
gezondheidssector met daarbij de aanpak 
van wereldwijde gezondheidsvraagstukken, 
waaronder opkomende epidemieën en 
verwaarloosde ziekten. De nadruk zal 
worden gelegd op translationeel onderzoek 
(omzetting van fundamentele ontdekkingen 
in klinische toepassingen), de ontwikkeling 
en validatie van nieuwe therapieën, 
methoden voor gezondheidsbevordering en 
preventie, diagnostische instrumenten en 
technologieën alsmede duurzame en 
doeltreffende stelsels voor gezondheidszorg.

Or. en
(N.B.: Vertaling door de Vertaaldienst van het EP: deze bijlage bij de Commissietekst is alleen 

in het Engels beschikbaar.)

Motivering

Het is belangrijk de geestelijke en lichamelijke gezondheid een duidelijke plaats te geven als 
doelstelling van het 7e kaderprogramma. Bovendien moet de nadruk komen te liggen op 
verwaarloosde ziekten aangezien zij buiten het bereik van de onderzoeks- en 
ontwikkelingsinspanningen van de geneesmiddelenindustrie blijven.


