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BEKNOPTE MOTIVERING

Het zevende kaderprogramma van de Europese Unie vormt de kern van de strategie van 
Lissabon en het valt dan ook van harte toe te juichen dat de Commissie besloten heeft haar 
financiële steun voor de periode 2007-2013 te verdubbelen tot meer dan 70 miljard euro.

Met deze verdubbeling komen de totale overheidsuitgaven voor O&O van de Europese Unie op 
0,96% van het BBP. Dit is geen buitensporig percentage, maar slechts de vertaling van de 
toezeggingen van de Europese Raad, die als doelstelling voor de Europese 
onderzoeksinspanningen twee maal, in maart 2002 en maart 2005, 3% van het BBP heeft 
genoemd.

Dit bedrag van 72 miljard euro is derhalve echt het minimum. De impasse in de besprekingen 
over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 zorgen er evenwel voor dat de 
verwezenlijking van deze doelstelling zwaar onder druk is komen te staan. Het is echter hoog tijd 
dat Europa de investeringen in O&O aanpast aan haar ambities. Het is hoogst onwaarschijnlijk 
dat bepaalde essentiële onderzoeksgebieden alleen met middelen uit private bronnen kunnen 
worden gefinancierd. Hun ontwikkeling hangt dientengevolge voor een belangrijk deel af van 
publieke steun. Meer dan bij enig ander gebied kan Europa bij onderzoek een daadwerkelijke 
meerwaarde vertegenwoordigen.

Dit geldt in het bijzonder voor agronomisch onderzoek. Naast uitermate welkome verbeteringen 
zoals de vereenvoudiging van de financieringsregels en -mechanismen, de grotere flexibiliteit en 
de versterkte multidisciplinaire aanpak, is de belangrijkste ontwikkeling ten aanzien van deze 
sector het feit dat landbouw erkend is als één van de negen thema's van de actie van de Europese 
Unie. In het zesde kaderprogramma bleef agronomisch onderzoek bijna uitsluitend beperkt tot 
voedselkwaliteit en -veiligheid, en bepaalde aspecten van duurzame ontwikkeling. In het 
zevende kaderprogramma presenteert de Commissie een bredere visie middels haar voorstel tot 
het "opbouwen van een Europese kennisgebaseerde bio-economie (...) teneinde nieuwe en 
opkomende mogelijkheden voor onderzoek te benutten die op sociale en economische 
uitdagingen gericht zijn".

Sinds de hervorming van 1992, met de introductie van directe steun, de tweede pijler van het 
GLB en de noodzaak om landbouw in het kader van de duurzame ontwikkeling te integreren, is 
het duidelijk dat de hoofdtaak van de landbouw niet meer alleen tot productie is beperkt; hoewel 
deze uiteraard wel van cruciaal belang is. Deze tendens zet zich nu voort met de ontkoppeling, 
milieuconditionaliteit en de versterkte opening in de richting van de markten. Het beroep van 
boer ondergaat een grondige transformatie, die de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, 
nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden vereist. Bovendien wordt hij geconfronteerd met een 
groot aantal nieuwe uitdagingen en eisen: meer concurrentie, aanvullende eisen inzake milieu en 
dierenwelzijn, loskoppeling van het dagelijks beheer van het bedrijf en het beheer van het 
platteland, ontwikkeling van het beroep en van het statuut van het beroep, ontwikkeling van de 
rol van het platteland in de samenleving, enz. Hierbij komt dat de nieuwe technologieën tot een 
radicale verandering van de productiemogelijkheden leiden. Optimalisering van de productie, in 
het bijzonder wat de kwaliteit en de veiligheid van de producten betreft, is inmiddels een 
commerciële 'must'.

Multifunctionaliteit is inmiddels het sleutelconcept van de Europese landbouw. Het is de taak 
van onderzoek productiesystemen te ontwikkelen die op economisch, ecologisch en sociaal vlak 
hoogwaardige en onderling verenigbare resultaten opleveren.
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Het gedeelte van het zevende kaderprogramma dat gewijd is aan voeding, landbouw en 
biotechnologie lijkt in grote lijnen bij deze dynamiek aan te sluiten.

Het is eveneens belangrijk te erkennen dat Europees onderzoek van groot belang is voor andere 
continenten die in veel gevallen geen middelen hebben om te investeren. Bio-
economieonderzoek kan van nut zijn voor de ontwikkelingslanden, wier economie in belangrijke 
mate van de landbouw afhankelijk is.

Het is van essentieel belang twee aspecten in het bijzonder onder de aandacht te brengen: 
duurzame ontwikkeling en plattelandsontwikkeling. In dit verband moeten de traditionele 
scheidslijnen die het platteland lang hebben gekenmerkt, opnieuw onder de loep worden 
genomen. Er bestaat echt behoefte aan een multidisciplinaire aanpak. Onderzoek moet 
betrekking hebben op economische en sociale aspecten, met name om vast te stellen welke plaats 
de landbouw toekomt bij de ontwikkeling van plattelands-, stedelijke en peri-urbaine gebieden. 
Onderzoek moet ook het totaal aan productiesystemen afdekken: welke technische of 
organisatorische innovaties zijn er nodig, welke innovaties op het gebied van fytosanitaire 
preventie en het vlak van het dierenwelzijn, enz.? Onderzoek moet echter niet alleen 
toekomstgericht te zijn, ze moet ook de bestaande instrumenten in kaart brengen en beoordelen. 
Op die manier kunnen de politieke besluitvormers van de noodzakelijke expertise worden 
voorzien voor hun strategische keuzes.

Het is op deze wijze dat de Europese landbouw bij de technologische ontwikkelingen in de kop 
van het peloton zal zitten, dat zij haar concurrentievermogen zal kunnen vergroten en dat ons 
platteland een 'levend' gebied blijft. Wat hierbij op het spel staat, zijn niet alleen de weides en 
akkers, maar de hele samenleving.

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, achtergrond, 

alinea 1

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

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

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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biowetenschappen en biotechnologie  zal dit 
bijdragen tot een verbetering van het 
concurrentievermogen van Europese 
biotechnologie- en 
voedingsmiddelenbedrijven, met name 
technisch hoogwaardige KMO’s, terwijl het 
maatschappelijk welzijn en de welvaart 
worden verbeterd. Onderzoek naar de 
veiligheid van voedsel- en voederketens, aan 
de voeding gerelateerde ziekten, 
voedingskeuzes en de effecten van voeding 
op de gezondheid zal helpen bij de 
bestrijding van aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen (zoals obesitas en allergieën) 
en infectieziekten (zoals overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën en 
vogelgriep), terwijl het belangrijke bijdragen 
levert tot de uitvoering van bestaande en de 
formulering van toekomstige beleidslijnen 
en regelgeving op het gebied van de 
volksgezondheid, de gezondheid van dieren 
en planten en de bescherming van de 
consument.

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

Motivering

Voeding moet niet alleen gezien worden als een potentiële bron van ziekten (zwaarlijvigheid, 
allergieën, TSE), maar ook als een bijdrage aan de gezondheid van de gezonde mens.

Amendement 2
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, activiteiten, alinea 1

Duurzame productie en duurzaam beheer 
van biologische rijkdommen van grond, 
bossen en het aquatisch milieu: ontsluitend 
onderzoek, met inbegrip van “omica”-
technologie zoals genomica, proteomica, 
metabolomica, systeembiologie en 
convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
exploitatie van hun biodiversiteit; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische landbouw, regelingen voor 
kwaliteitsproductie en GGO-effecten; 
duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw; 
plattelandsontwikkeling; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 

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

veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
epidemiologische studies, onderzoek naar 
vaccins en diagnoses, met inbegrip van 
zoönosen en ziekten gerelateerd aan 
diervoeders (BSE, griep, vogelpest); een 
veilige verwijdering van dierlijk afval; 
behoud, beheer en exploitatie van levende 
aquatische rijkdommen; ontwikkeling van de 
instrumenten die beleidsmakers en anderen 
die een rol spelen bij landbouw en 
plattelandsontwikkeling, nodig hebben 
(landschap, methoden voor landbeheer enz.).

Motivering

Aanvullingen ter verduidelijking en specificering van de tekst, met de nadruk op de noodzaak 
van ondersteuning van genetisch onderzoek in al zijn aspecten, en epidemiologisch en zoö-
sanitair onderzoek.

Amendement 3
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, activiteiten, alinea 1

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

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

rijkdommen; onderzoek naar en de 
ontwikkeling van de instrumenten die 
beleidsmakers en anderen die een rol spelen 
bij landbouw en plattelandsontwikkeling in 
Europa en de ontwikkelingslanden nodig 
hebben en gebruiken (landschap, methoden 
voor landbeheer enz.).

Motivering

Er dient meer aandacht te worden besteed aan de effecten van invasieve vreemde soorten en het 
beheer op regionaal en Europees niveau van de schadelijke effecten van deze genetisch 
gemodificeerde planten.
Daarnaast moet niet alleen onderzoek worden verricht naar toekomstige instrumenten, maar 
moeten ook de bestaande instrumenten en methoden op het vlak van besluitvorming ten aanzien 
van plattelandsontwikkeling en landbouw onder de loep worden genomen.

Amendement 4
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, activiteiten, alinea 2

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

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

Motivering

Organische landbouw is niet alleen gerelateerd aan duurzame landbouw (zie het punt 
"Duurzame productie enz."), maar heeft ook een positieve invloed op gezondheid en welzijn. 
Betere verwerking en uitwisseling van gegevens verbetert het concurrentievermogen in de 
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voedingsmiddelensector en dient derhalve te worden bevorderd.

Amendement 5
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, activiteiten, alinea 2

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

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

Motivering

Het is belangrijk onderzoek te bevorderen naar de effecten van de mondiale veranderingen (op 
milieu- en met name klimaatgebied) op de voedselketen.

Amendement 6
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, activiteiten, alinea 3

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

Biowetenschappen en biotechnologie voor 
duurzame non-food producten en processen: 
verbeteringen op het gebied van gewassen, 
grondstoffen, mariene producten en 
biomassa (inclusief mariene rijkdommen) 
voor energie, milieu, en producten met een 
hoge toegevoegde waarde zoals materialen 
en chemische stoffen, inclusief nieuwe 
landbouwsystemen, bioprocessen en 
bioraffinage-concepten; biokatalyse; 
producten en processen van de bosbouw en 
de houtsector; milieusanering en schonere 
processen, met, indien mogelijk, bijzondere 
aandacht voor de wijze waarop deze 
innovatie kunnen bevorderen in zowel 
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Europa, als de ontwikkelingslanden.

Motivering

Duurzame non-foodproducten hebben een groot economisch potentieel, zowel voor Europa, als 
voor de ontwikkelingslanden. Onderzoek moet onder andere aandacht besteden aan 
complementariteit en synergie, teneinde het concurrentievermogen van de hele landbouw te 
vergroten.

Amendement 7
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 4, Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 

nieuwe productietechnologieën, activiteiten, alinea 1

• Nanowetenschappen en nanotechno-
logieën

Het verwerven van nieuwe kennis over 
grootteafhankelijke en 
interfaceverschijnselen; nanoschaalbesturing 
van materiaaleigenschappen voor nieuwe 
toepassingen; integratie van technologieën 
op nanoschaal; zelfassemblerende 
eigenschappen; nanomotoren; nanomachines 
en nanosystemen; methoden en
gereedschappen voor het karakteriseren en 
manipuleren in de nanodimensie; nano- en 
ultraprecisietechnologieën in de chemie; de 
gevolgen voor de veiligheid van de mens, de 
gezondheid en het milieu; metrologie, 
nomenclatuur en normen; verkenning van 
nieuwe concepten en benaderingen voor 
sectorale toepassingen, waaronder de 
integratie en convergentie van opkomende 
technologieën.

• Nanowetenschappen en nanotechno-
logieën

Het verwerven van nieuwe kennis over 
grootteafhankelijke en 
interfaceverschijnselen; nanoschaalbesturing 
van materiaaleigenschappen voor nieuwe 
toepassingen; integratie van technologieën 
op nanoschaal; zelfassemblerende 
eigenschappen; nanomotoren; nanomachines 
en nanosystemen; methoden en 
gereedschappen voor het karakteriseren en 
manipuleren in de nanodimensie; nano- en 
ultraprecisietechnologieën in de chemie; de 
gevolgen voor de veiligheid van de mens en 
het dier, en van de voedselketen, de 
gezondheid en het milieu; metrologie, 
nomenclatuur en normen; verkenning van 
nieuwe concepten en benaderingen voor 
sectorale toepassingen, waaronder de 
integratie en convergentie van opkomende 
technologieën.

Motivering

Nanotechnologieën kunnen invloed hebben op de medische technologieën voor de mens en het 
dier; onderzoek moet niet beperkt blijven tot de gezondheid van de mens. Ook de voedselketen 
kan op termijn profiteren van de nanotechnologieën.

Amendement 8
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 4, Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 

nieuwe productietechnologieën, activiteiten, alinea 2

• Materialen
Het verwerven van nieuwe kennis over 
materialen met hoge prestaties voor nieuwe 
producten en processen; op kennis 
gebaseerde materialen met op maat 
vervaardigde eigenschappen; 

• Materialen
Het verwerven van nieuwe kennis over 
materialen met hoge prestaties voor nieuwe 
producten en processen; op kennis 
gebaseerde materialen met op maat 
vervaardigde eigenschappen; 
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betrouwbaardere ontwerpen en simulaties; 
hogere complexiteit; milieucompatibiliteit; 
integratie van nano-, moleculair en 
macroniveau in de chemische technologie en 
de metaalverwerking; nieuwe 
nanomaterialen; biomaterialen en hybride 
materialen, met inbegrip van het ontwerp en 
de controle van de verwerking ervan.

betrouwbaardere ontwerpen en simulaties; 
hogere complexiteit; milieucompatibiliteit; 
integratie van nano-, moleculair en 
macroniveau in de chemische technologie en 
de metaalverwerking; nieuwe 
nanomaterialen; biomaterialen en hybride 
materialen, en materialen die geïnspireerd 
zijn door de biologie (bio-nabootsing) met 
inbegrip van het ontwerp en de controle van 
de verwerking ervan.

Motivering

Bij onderzoek moeten niet alleen de nieuwe biomaterialen en hybridematerialen worden 
opgenomen, maar ook de anorganische materialen, d.w.z. materialen waarvan de structurele en 
functionele kenmerken geïnspireerd zijn op levende organismen.

Amendement 9
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 6, Milieu (inclusief klimaatverandering), titel

6. Milieu (inclusief klimaatverandering) 6. Milieu en duurzame ontwikkeling 
(inclusief klimaatverandering)

Motivering

Het concept en de strategieën van duurzame ontwikkeling moeten in deze titel worden genoemd, 
omdat ze voor Europa en de wereld van cruciaal belang zijn (Gotenburg 2001).

Amendement 10
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 6, Milieu (inclusief klimaatverandering), achtergond, laatste 

alinea

Er volgt nu een overzicht van een reeks 
activiteiten  waarvan er vele direct relevant 
zijn voor de beleidsbehoeften. Er kan echter 
aanvullende ondersteuning worden gegeven 
aan nieuwe beleidsbehoeften die naar voren 
komen, bijvoorbeeld in verband met de 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van EU-
beleidsonderdelen; de follow-up van het 
post-Kyoto-beleid inzake 
klimaatverandering; en nieuw milieubeleid, 
bijvoorbeeld beleid, normen en regelgeving 
op maritiem gebied.

Er volgt nu een overzicht van een reeks 
activiteiten  waarvan er vele direct relevant 
zijn voor de beleidsbehoeften. Er kan echter 
aanvullende ondersteuning worden gegeven 
aan nieuwe beleidsbehoeften die naar voren 
komen, bijvoorbeeld in verband met de 
duurzaamheidseffectbeoordelingen van EU-
beleidsonderdelen; de follow-up van het 
post-Kyoto-beleid inzake 
klimaatverandering; en nieuw milieubeleid.

Motivering

Refereren aan de maritieme sector is in deze context te specifiek en zou tot verwarring kunnen 
leiden. Doet men dat toch, moeten er nog meer amendementen worden ingediend om ook andere 
sectoren op te nemen.
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Amendement 11
Bijlage I, I Samenwerking, Thema 8, Sociaal-economische wetenschappen en 

geesteswetenschappen, activiteiten, alinea 3

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 verstedelijking en 
plattelandsontwikkeling; 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.

Motivering

Eén van de huidige trends in de samenleving is de verandering van de plaats en de rol van 
plattelandsgebieden. Plattelandsontwikkeling omvat diverse sociale, economische en
demografische uitdagingen. We hebben meer onderzoek nodig naar hun maatschappelijke 
gevolgen en naar instrumenten om deze effectief aan te gaan.


