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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Commissievoorstel betreffende het zevende kaderprogramma is in talrijke opzichten een
positief voorstel. In het voorstel wordt rekening gehouden met een aantal in eerdere besluiten 
door het Parlement geformuleerde standpunten.

De echte betekenis van het voorstel blijft echter onzeker totdat een besluit is genomen over de 
financiële vooruitzichten van de Europese Unie voor 2007-2013. Mocht de totale begroting 
kleiner zijn dan die in het voorstel, dan is de kans groot dat ook de voor het zevende 
kaderprogramma beschikbare kredieten aanzienlijk geringer zullen dan die in dit voorstel.

Er valt ook kritiek te leveren op de procedure, aangezien de Commissie op 21 september 2005 
al haar voorstellen voor specifieke programma's had gepubliceerd, terwijl het 
kaderprogramma nog in behandeling was volgens de medebeslissingsprocedure en specifieke 
programma's dienen te worden gebaseerd op het kaderprogramma. Door aldus te handelen 
heeft de Commissie a priori afbreuk gedaan aan de betekenis van de 
medebeslissingsprocedure.

Vanuit het oogpunt van milieu en volksgezondheid  bevat het voorstel een aantal positieve 
punten. De rapporteur voor advies stelt voor akkoord te gaan met die welke betrekking 
hebben op het terugdringen van de vervuiling, de bescherming van biodiversiteit, het 
tegengaan van klimaatverandering, de ontwikkeling van nieuwe energietechnologieën en het 
creëren van een energie-intelligent Europa. De rapporteur voor advies stelt voor meer nadruk 
te leggen op het voorkomen van ziekten alsmede op onderzoek ter ondersteuning van die 
doelstelling. Ze is voorts voorstander van versterking van de rol van het maatschappelijk 
middenveld en van de rechten van de vrouw.

De rapporteur voor advies stelt voor de afzonderlijke terreinen van energie-onderzoek in het 
kaderprogramma in een zodanige volgorde te rangschikken dat hieruit de volgorde van 
prioriteit blijkt die wordt toegekend aan de verschillende opties voor het in de hand houden 
van klimaatverandering en het bevorderen van duurzame energie; zij wenst voorts dat 
afzonderlijke begrotingslijnen worden gecreëerd voor de afzonderlijke energie-opties.
Voorgesteld wordt onderzoek naar de vastlegging en opslag van CO2 af te stemmen op het 
milieueffect. De rapporteur voor advies is van oordeel dat onderzoek naar schone technologie
voor kolen moet worden gefinancierd door de kolenindustrie, aangezien deze al een lang
verleden achter zich heeft en over aanzienlijke financiële middelen beschikt.

Voor wat betreft het stamcelonderzoek stelt de rapporteur voor advies voor geen 
communautaire financiële middelen  uit te trekken voor embryonaal stamcelonderzoek, maar 
wel voor  volwassenstamcelonderzoek, navelstrengstamcelonderzoek en ander alternatief 
onderzoek, waarbij geen embryo's als grondstof worden gebruikt.

Ter zake van landbouwbiotechnologie is de rapporteur voor advies voorstander van
bescherming van niet-GGO biodiversiteit en onderzoek naar het milieueffect van GGO's.

De rapporteur voor advies vestigt de aandacht op de wanverhouding tussen het 
energiegedeelte in het voorstel voor een zevende kaderprogramma en het voorgestelde 
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zevende Euratom-onderzoeksprogramma dat niet onder de medebeslissingsprocedure valt. In 
het kader van het Euratomvoorstel zouden over een periode van vijf jaar meer financiële 
middelen worden uitgetrokken voor kernfusie en andere aspecten van kernenergie dan voor 
alle andere vormen van energieonderzoek over een periode van 7 jaar tezamen. Dit is in strijd 
met verschillende EU-besluiten, volgens welke het opwarmen van de aarde beneden de 2° 
moet worden gehouden en de rol van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen 
doorslaggevend is om dit te bereiken. Kernenergie valt niet onder de gezamenlijk 
overeengekomen prioriteiten. Hieraan zijn grote gevaren verbonden en zelfs theoretisch 
gezien kan kernfusie geen beduidende rol spelen bij het in de hand houden van 
klimaatverandering, omdat de uraniumvoorraden te beperkt zijn. Met kernfusie zal in de 
komende decennia geen bruikbare energie kunnen worden geproduceerd en het blijft de vraag 
of kernfusie over enkele decennia een haalbare optie zal zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 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
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Van overheidswege gefinancierd 
onderzoek dient in eerste instantie te 
beantwoorden aan algemene behoeften en 
prioriteiten.

Motivering

Van overheidswege gefinancierd onderzoek dient zich te concentreren op 
onderzoeksbehoeften van algemeen belang, en hierbij dient men zich in eerste instantie niet te 
laten leiden door het concurrentievermogen van de industrie.

Amendement 2
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 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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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 
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.

Amendement 3
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, alsmede tot het nieuw leven 
inblazen van de Lissabon-strategie is er 
dringend behoefte aan verdubbeling van het 
onderzoeksbudget van de EU 

Amendement 4
Overweging 24

(24) Het zevende kaderprogramma moet 
bijdragen tot het bevorderen van duurzame 

(24) Het zevende kaderprogramma en de 
uit hoofde hiervan ondersteunde projecten 
en technologieën moeten bijdragen tot het 
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ontwikkeling en milieubescherming. bevorderen van duurzame ontwikkeling en 
milieubescherming. 

Motivering

De specifieke programma's, projecten en technologieën moeten ook worden beoordeeld op
hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling.

Amendement 5
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
en het Verdrag inzake de rechten van de 
mens en de biogeneeskunde van de Raad 
van Europa.

Amendement 6
Overweging 29

(29) Het is belangrijk om deugdelijk 
financieel beheer van het zevende 
kaderprogramma en de uitvoering ervan op 
een zo effectief en gebruikersvriendelijk 
mogelijke wijze, alsmede toegangsgemak 
voor alle deelnemers te verzekeren. Het is 
nodig de naleving te verzekeren van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 
van de Raad van 25 juni 2002 houdende het 
Financieel Reglement van toepassing op de 
algemene begroting van de Europese 
Gemeenschappen; en van de eisen van 
vereenvoudiging en betere regelgeving,

(29) Het is belangrijk om deugdelijk 
financieel beheer van het zevende 
kaderprogramma en de uitvoering ervan op 
een zo effectief en gebruikersvriendelijk 
mogelijke wijze, alsmede toegangsgemak 
voor alle deelnemers te verzekeren. Het 
zevende kaderprogramma wordt 
gekenmerkt door een aanzienlijke 
vereenvoudiging van de administratieve 
procedures en meer nadruk op de 
beoordeling van onderzoeksprogramma's
op wetenschappelijke waarde. Het is nodig 
de naleving te verzekeren van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel 
Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese 
Gemeenschappen; en van de eisen van 
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vereenvoudiging en betere regelgeving,

Motivering

Bij de beoordeling van de projecten moet de nadruk liggen op de wetenschappelijke waarde
ervan, en niet op administratieve zaken.

Amendement 7
Artikel 3

Het zevende kaderprogramma wordt 
uitgevoerd via specifieke programma's. Deze 
programma's stellen precieze doelstellingen 
en de nadere uitvoeringsregels vast.

Het zevende kaderprogramma wordt 
uitgevoerd via specifieke programma's. Deze 
programma's stellen precieze doelstellingen 
en de nadere uitvoeringsregels vast. De 
administratieve procedures worden 
aanzienlijk vereenvoudigd in vergelijking 
met de eerdere programma's en meer 
nadruk wordt gelegd op de beoordeling van 
de onderzoeksprojecten op 
wetenschappelijke waarde.

Motivering

Bij de beoordeling van de projecten moet de nadruk liggen op de wetenschappelijke waarde 
ervan, en niet op administratieve zaken.

Amendement 8
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.

Amendement 9
Artikel 7, lid 1

1 Uiterlijk in 2010 verricht de 1 Uiterlijk in 2010 verricht de 
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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. 

Commissie, in het kader van een proces
waarbij externe deskundigen en het 
maatschappelijk middenveld worden
betrokken, 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. 

Motivering

Met het oog op transparantie en democratie bij de besluitvorming inzake EU-onderzoek dient 
het maatschappelijk middenveld bij het evaluatieproces te worden betrokken.

Amendement 10
Bijlage I, Deel I, Coördinatie van niet-communautaire onderzoeksprogramma’s, alinea 2 bis 

(nieuw)

De ERA-NET-regeling draagt met name bij 
tot de coördinatie van OTO-programma's 
betreffende menselijke biomonitoring, 
metrologie, en de coördinatie van 
onderzoeksprogramma's betreffende 
regionale milieu-uitdagingen en 
verschijnselen.

Amendement 11
Bijlage I, Deel I, Internationale samenwerking, 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 

• 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 
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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.

ontwikkelingslanden en opkomende landen 
die geconcentreerd zijn op hun bijzondere 
behoeften op gebieden zoals gezondheid,
met name weesziekten, landbouw, visserij 
en milieu, en uitgevoerd worden onder 
financiële voorwaarden die aangepast zijn 
aan hun mogelijkheden.

Amendement 12
Bijlage I, Deel I, 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 bijdrage 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; 
tegelijkertijd moet worden gezorgd voor 
gelijkelijke toegang tot resultaten van van 
overheidswege 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.

Motivering

Het programma moet gericht zijn op opvoering van de prestaties van de Europese 
gezondheidssector, en niet alleen op opvoering van het concurrentievermogen van Europese 
industrieën en bedrijven in de gezondheidssector. Speciale aandacht moet worden besteed 
aan onderzoek in het algemeen belang, zoals opkomende epidemieën en weesziekten (ziekten 
die vooral in arme landen voorkomen en bijgevolg niet onder de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten van de farmaceutische industrie vallen). Er dient een juist evenwicht 
te worden gevonden tussen onderzoek naar het voorkomen van ziekten en de ontwikkeling van 
doeltreffende behandelingen en geneesmiddelen.
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Amendement 13
Bijlage I, Deel I, 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, 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 dient niet
alleen op het niveau van genomen en 
moleculen te worden verricht. Het 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 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.

Motivering

Epidemiologisch onderzoek dient niet alleen op het niveau van genomen en moleculen te 
worden verricht, maar ook op maatschappelijk niveau te worden gecompleteerd.

Amendement 14
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 1, "Gezondheid", Achtergrond, alinea 3

Krachtig EU-gebaseerd biomedisch Krachtig EU-gebaseerd biomedisch 
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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).

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). EU-
financiering van onderzoek zal worden 
geconcentreerd op 
volwassenstamcelonderzoek en 
navelstrengstamcelonderzoek en andere 
alternatieven, waarbij geen embryo's als 
grondstof worden gebruikt 

Motivering

Aangezien het moeilijk is na te gaan waar de embryonale stamcellen vandaan komen en het 
gevaar bestaat dat misbruik wordt gemaakt van de rechten van de vrouw om hieraan te 
komen, wordt voorgesteld EU-financiering te beperken tot volwassenstamcelonderzoek en 
navelstrengstamcelonderzoek. Anderzijds blijken er ook gevaren aan verbonden te zijn, 
aangezien embryonale stamcellen carcinogeen kunnen worden of ongewenste weefsels kunnen 
ontwikkelen na transplantatie in de patiënt.  Dit amendement komt overeen met de op 10 
maart 2005 aangenomen resolutie van het EP over de handel in menselijke eicellen.

Het is de rapporteur voor advies niet duidelijk wat met de te schrappen tekst in het kader van 
de financiering uit hoofde van het zevende kaderprogramma wordt bedoeld. 
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Amendement 15
Bijlage I, Deel I, 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. Drie strategische onderwerpen, 
namelijk de gezondheid van kinderen, de 
gezondheid van vrouwen 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. Er dient bijzondere 
aandacht te worden besteed aan en 
onderzoek te worden verricht naar de 
behoeften van subgroepen van de 
bevolking, waaronder gehandicapten, 
minderheden en achtergestelde 
bevolkingsgroepen. 

Amendement 16
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 1, "Gezondheid", Activiteiten, subtitel 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 en technologieën 
zoals DNA-chips en moleculaire
beeldvormings- en diagnostische 
technieken.

Amendement 17
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 1, "Gezondheid", Activiteiten, subtitel 1 "Biotechnologie, 

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

– Innovatieve therapeutische 
benaderingen en ingrepen. Consolidatie en 

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

waarborging van verdere ontwikkelingen op 
het gebied van geavanceerde therapieën en 
technologieën die mogelijkheden bieden 
voor toepassing bij vele ziekten en 
aandoeningen. Prioriteit zal worden 
gegeven aan synthetische biologie waarbij 
gebruik wordt gemaakt van volwassen-
stamcellen.

Amendement 18
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 1, "Gezondheid", Activiteiten, subtitel 2 "Translationeel 

onderzoek voor de gezondheid van de mens", streepje 2

– Onderzoek naar de hersenen en 
gerelateerde ziekten, ontwikkeling van de 
mens en veroudering. Exploratie van het 
gezonde verouderingsproces en de manier 
waarop genen en omgeving, zowel onder 
normale omstandigheden als bij 
hersenziekten, met hersenactiviteit 
interageren.

– Onderzoek naar de hersenen en 
gerelateerde ziekten, ontwikkeling van de 
mens en veroudering. Exploratie van het 
gezonde ontwikkelings- en 
verouderingsproces en de manier waarop
genen en omgevingsfactoren, zowel onder 
normale omstandigheden als bij 
hersenziekten, met hersenactiviteit 
interageren.

Amendement 19
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 1, "Gezondheid", Activiteiten, subtitel 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, ademhalingsstoornissen, 
diabetes/obesitas; zeldzame ziekten; 
weesziekten; en andere chronische 
aandoeningen (bijvoorbeeld osteoartritis). 
Ontwikkeling van patiëntgerichte strategieën 
van preventie tot diagnose en behandeling, 
met inbegrip van klinisch onderzoek.

Amendement 20
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 1, "Gezondheid", Activiteiten, subtitel 2 "Translationeel 

onderzoek voor de gezondheid van de mens", streepje 4 bis (nieuw)

- Translationeel onderzoek naar ziekten als 
gevolg van door milieu- en 
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werkgerelateerde stressfactoren
veroorzaakte ziekten (bijv. astma, 
allergieën). 

Amendement 21
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 2Voeding, 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, milieu- 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.

Amendement 22
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 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 
biowetenschappen en biotechnologie  zal dit

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. Duurzame 
productie van gezond voedsel en andere 
producten alsmede de Europese strategie 
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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.

voor biowetenschappen en biotechnologie  
zullen 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, duurzame
voedingskeuzes en de effecten van voeding 
op de gezondheid zal helpen bij de 
bestrijding van aan de voeding gerelateerde 
aandoeningen (zoals obesitas en allergieën) 
en infectieziekten (zoals overdraagbare 
spongiforme encefalopathieën en 
vogelgriep), terwijl het belangrijke bijdragen 
levert tot de uitvoering van bestaande en de 
formulering van toekomstige beleidslijnen 
en regelgeving op het gebied van de 
volksgezondheid, de gezondheid van dieren 
en planten en de bescherming van de 
consument.

Motivering

Bevordering van innovatief onderzoek voor biologische landbouw en andere 
energievriendelijke landbouwsystemen.

Amendement 23
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, Achtergrond, alinea 

3

Verschillende Europese 
technologieplatforms dragen bij tot de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
onderzoeksprioriteiten op het gebied van 
bijvoorbeeld plantengenomica en de 
biotechnologie, de bosbouw en de 
houtsector, de algehele gezondheid van 
dieren, veehouderij, voedingsmiddelen en 
industriële biotechnologie. Het onderzoek 
zal ook de kennisbasis opleveren die nodig 
is voor de ondersteuning van : het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid; 
landbouw en handelsaspecten; regelgeving 

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

landbouw- en bosbouwbeleid; landbouw en 
handelsaspecten; regelgeving voor de 
voedselveiligheid; gezondheid, 
ziektebestrijding en normen voor welzijn bij 
dieren in de Gemeenschap; en de 
hervorming van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid teneinde te komen tot een 
duurzame ontwikkeling van visserij en 
aquacultuur. Er zijn ook voorzieningen 
getroffen voor een flexibele reactie op 
nieuwe beleidsbehoeften, met name in 
verband met nieuwe maatschappelijke of 
economische tendensen.

Amendement 24
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, punt 1

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

• Duurzame productie en duurzaam 
beheer van biologische rijkdommen van 
grond, bossen en het aquatisch milieu: 
ontsluitend onderzoek, met inbegrip van 
“omica”-technologie zoals genomica, 
proteomica, metabolomica, systeembiologie 
en convergerende technologieën voor micro-
organismen, planten en dieren, waaronder 
behoud en duurzaam gebruik van hun
natuurlijke biodiversiteit en genetische 
landbouwhulpmiddelen; verbeterde 
gewassen en productiesystemen, inclusief 
biologische en andere duurzame 
energievriendelijke landbouwsystemen, 
telen met behulp van merkers, regelingen 
voor kwaliteitsproductie en toezicht op en 
evaluatie van GGO-effecten op milieu en 
mens; duurzame, concurrerende en 
multifunctionele landbouw en bosbouw;
geïntegreerde plattelandsontwikkeling, 
inclusief deelneming van het 
maatschappelijk middenveld aan planning 
en besluitvorming ; welzijn van dieren, 
veehouderij en dierlijke productie; 
gezondheid van planten; duurzame en 
concurrerende visserij en aquacultuur; 
infectieziekten bij dieren, met inbegrip van 
zoönosen; andere gevaren voor een 
duurzame en veilige voedselvoorziening en 
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-productie (waaronder klimaatverandering 
en olietekort) een veilige verwijdering en 
veilig gebruik van dierlijk afval; behoud, 
beheer en exploitatie van levende aquatische 
rijkdommen; ontwikkeling van de 
instrumenten die beleidsmakers en anderen 
die een rol spelen bij landbouw en 
plattelandsontwikkeling, nodig hebben 
(landschap, methoden voor landbeheer enz.).

Motivering

De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op duurzame voedselproductie en duurzaam beheer 
van de rijkdommen.

Amendement 25
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, punt 2

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

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

Amendement 26
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 2, Voeding, landbouw en biotechnologie, Activiteiten, punt 3

• Biowetenschappen en biotechnologie • Biowetenschappen en biotechnologie 
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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.

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 op 
duurzame en hernieuwbare energie 
gebaseerde landbouwsystemen, 
bioprocessen en bioraffinage-concepten; 
biokatalyse; producten en processen van de 
bosbouw en de houtsector; milieusanering 
en schonere processen.

Amendement 27
Bijlage I, Deel I, 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 
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 

Door de toenemende economische en 
maatschappelijke behoeften, alsmede de 
steeds verdere popularisering van de ICT en 
de noodzaak om de technologische grenzen 
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. ICT
dient te worden gebruikt voor duurzame 
ontwikkeling, in het bijzonder bij het 
beheer van transport, het behoud van 
energie en het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen. 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 
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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.

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.

Amendement 28
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 4, Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 

nieuwe productietechnologieënpunt, Activiteiten, punt "Nanowetenschappen en 
nanotechnologieën"

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.

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, met name voor 
wat betreft aansprakelijkheid, 
traceerbaarheid, en limieten voor nano-
octrooieerbaarheid; verkenning van nieuwe 
concepten en benaderingen voor sectorale 
toepassingen, waaronder de integratie en 
convergentie van opkomende technologieën.
Nanotechnologisch onderzoek voor 
militaire toepassingen wordt van 
financiering uitgesloten.
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Motivering

Ingevolge bestaande overeenkomsten ter controle van mogelijke schadelijke stoffen, is een op 
het voorzorgsbeginsel gebaseerde nanoveiligheidswetgeving vereist voor een veilige omgang, 
overbrenging, gebruik en ontwikkeling van nanodeeltjes, nanomaterialen, nanomachines en 
nanobiotechnologie. Traceerbaarheids- en etiketteringsvereisten moeten worden vastgesteld 
om de consument in de gelegenheid te stellen een weloverwogen keuze te maken. Voor wat 
betreft de aansprakelijkheid dient er een strikt regelgevend kader te zijn, ingeval commercieel 
vrijgegeven nanodeeltjes schadelijk blijken te zijn voor gezondheid,  milieu, traditionele 
middelen van bestaan en cultuur. Door nano-octrooien zouden de moleculen en elementen die 
het heelal vormen, onder wettelijk monopolie komen te staan. Duidelijke regels moeten 
worden vastgesteld om zulke nano-octrooien te voorkomen.   

Amendement 29
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 4, Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 

nieuwe productietechnologieënpunt, Activiteiten, punt "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; 
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.

Het verwerven van nieuwe kennis over 
materialen met hoge prestaties voor nieuwe 
producten en processen alsmede voor hun 
onderhoud, opwaardering en langere 
levensduur, ; op kennis gebaseerde 
materialen met op maat vervaardigde 
eigenschappen; betrouwbaardere ontwerpen 
en simulaties; hogere complexiteit; 
milieucompatibiliteit; integratie van nano-, 
moleculair, micro- 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.

Amendement 30
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 4, Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 

nieuwe productietechnologieënpunt, Activiteiten, punt "Nieuwe productie"

Het scheppen van de voorwaarden en de 
middelen voor kennisintensieve productie, 
waaronder de constructie, ontwikkeling en 
validatie van nieuwe paradigma's om in te 
spelen op de nieuwe behoeften van de 
industrie; ontwikkeling van algemene 
productiemiddelen voor adaptieve, in 
netwerken opgenomen en op kennis 

Het scheppen van de voorwaarden en de 
middelen voor duurzame kennisintensieve 
productie, waaronder de constructie, 
ontwikkeling en validatie van nieuwe 
paradigma's om in te spelen op de nieuwe 
behoeften van de industrie; ontwikkeling 
van algemene productiemiddelen voor 
adaptieve, in netwerken opgenomen en op 
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gebaseerde productiewijzen; ontwikkeling 
van nieuwe technische concepten om 
gebruik te maken van de convergentie van 
technologieën (zoals nano-, bio-, informatie-
en kennistechnologie en de bijbehorende 
technische vereisten) voor de volgende 
generatie van producten en diensten met 
hoge toegevoegde waarde, alsmede 
aanpassing aan de veranderende behoeften.

kennis gebaseerde productiewijzen; 
ontwikkeling van nieuwe technische 
concepten om gebruik te maken van de 
convergentie van technologieën (zoals nano-
, bio-, informatie- en kennistechnologie en 
de bijbehorende technische vereisten) voor 
de volgende generatie van producten en 
diensten met hoge toegevoegde waarde, 
alsmede aanpassing aan de veranderende 
behoeften.

Amendement 31
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 4, Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en 
nieuwe productietechnologieënpunt, Activiteiten, punt "Integratie van technologieën voor 

industriële toepassingen"

Integratie van nieuwe kennis en 
technologieën op het gebied van 
nanotechnologie, materialen en productie in 
sectorale en multisectorale toepassingen 
zoals gezondheidszorg, bouw, vervoer, 
energie, chemie, milieu, textiel en kleding, 
pulp en papier, en mechanica.

Integratie van nieuwe kennis en 
technologieën, inclusief ecotechnologieën,
op het gebied van nanotechnologie, 
materialen en productie in sectorale en 
multisectorale toepassingen zoals 
gezondheidszorg, bouw, vervoer, energie, 
chemie, milieu, textiel en kleding, pulp en 
papier, en mechanica.

Amendement 32
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Doelstelling

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
een duurzamer systeem op basis van een 
gevarieerde combinatie van energiebronnen 
en energiedragers, gecombineerd met een 
verbeterde energie-efficiëntie, teneinde het 
hoofd te bieden aan de urgente problemen in 
verband met de continuïteit van de 
energievoorziening en klimaatverandering 
en daarbij tevens het concurrentievermogen 
van de energiesector van Europa op te 
voeren.

Omzetting van het huidige op fossiele 
brandstoffen gebaseerde energiesysteem in 
de meest energie-efficiënte en de minst van 
fossiele brandstoffen afhankelijke 
economie ter wereld tegen 2020; deze
duurzame energie-economie zal 
voornamelijk gebaseerd zijn op een 
gevarieerde combinatie van hernieuwbare 
energiebronnen en energiedragers, 
gecombineerd met een verbeterde energie-
efficiëntie en energiebehoud, teneinde het 
hoofd te bieden aan de urgente problemen in 
verband met de continuïteit van de 
energievoorziening en klimaatverandering 
en daarbij tevens het concurrentievermogen 
van de duurzame energiesector van Europa 
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op te voeren.

Amendement 33
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Achtergrond, alinea 1

Energiesystemen worden met grote 
uitdagingen geconfronteerd. Er zijn een 
aantal redenen om met spoed te werken aan 
de ontwikkeling van adequate en tijdige 
oplossingen: de alarmerende tendensen bij 
de mondiale vraag naar energie (die volgens 
de ramingen de komende 30 jaar met 60% 
zal stijgen), de noodzaak van een drastische 
ingreep in de emissie van broeikasgassen om 
de verwoestende gevolgen van 
klimaatverandering te beperken, de 
negatieve effecten van de vluchtigheid van 
de olieprijzen (vooral voor de vervoersector 
die sterk van olie afhankelijk is) en de 
geopolitieke instabiliteit in olieproducerende 
regio’s. Er moet worden gewerkt aan 
onderzoek en demonstratie die de meest 
milieu- en kosteneffectieve technologieën en 
maatregelen moeten opleveren om de EU in 
staat te stellen aan haar doelstellingen uit 
hoofde van het Protocol van Kyoto en 
daarna te voldoen en de toezeggingen van 
haar energiebeleid, zoals beschreven in het 
Groenboek over de continuïteit van de 
energievoorziening van 2000, te realiseren.

Energiesystemen worden met grote 
uitdagingen geconfronteerd. Er zijn een 
aantal redenen om met spoed te werken aan 
de identificatie en ontwikkeling van 
adequate en tijdige oplossingen: de 
alarmerende tendensen bij de mondiale 
vraag naar energie (die volgens de ramingen 
de komende 30 jaar met 60% zal stijgen), de 
noodzaak van een drastische ingreep in de 
emissie van broeikasgassen om de 
verwoestende gevolgen van 
klimaatverandering te beperken, de 
negatieve effecten van de vluchtigheid van 
de olieprijzen (vooral voor de vervoersector 
die sterk van olie afhankelijk is) en de 
geopolitieke instabiliteit in olieproducerende 
regio’s. Er moet worden gewerkt aan 
onderzoek en demonstratie die de meest 
milieu- en kosteneffectieve technologieën en 
maatregelen moeten opleveren om de EU in 
staat te stellen aan haar doelstellingen uit 
hoofde van het Protocol van Kyoto en 
daarna te voldoen en de toezeggingen van 
haar energiebeleid, zoals beschreven in het 
Groenboek over energie-efficiëntie van 
2005 en het Groenboek over de continuïteit 
van de energievoorziening van 2000, te 
realiseren.

Amendement 34
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Achtergrond, alinea 2

Europa heeft zich bij een aantal 
energietechnologieën tot wereldleider 
ontwikkeld. Het is pionier op het gebied van 
moderne hernieuwbare energietechnologie, 
zoals bio-energie en windenergie. De EU is 
ook een mondiale speler op het gebied van 
technologie voor elektriciteitsopwekking en 
-distributie en heeft een sterke positie bij het 

Europa heeft zich bij een aantal 
energieopwekkings- en energie-
efficiëntietechnologieën tot wereldleider 
ontwikkeld. Het is pionier op het gebied van 
moderne hernieuwbare energietechnologie, 
zoals zonneënergie, bio-energie en 
windenergie. De EU is ook een mondiale 
speler op het gebied van technologie voor 
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onderzoek op het gebied van 
koolstofvastlegging en -opslag. Deze 
posities worden echter sterk bedreigd door
de concurrentie (met name uit de VS en 
Japan).

elektriciteitsopwekking en -distributie en 
heeft een sterke positie bij het onderzoek op 
het gebied van koolstofvastlegging en -
opslag. Deze posities worden thans echter 
geconfronteerd met concurrentie (met name 
uit de VS en Japan).

Amendement 35
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Achtergrond, alinea 3

Een ingrijpende transformatie van het 
energiesysteem vereist nieuwe technologie, 
waarbij de risico’s zo hoog zijn en de baten 
zo onzeker dat particuliere bedrijven niet 
alle investeringen kunnen leveren die voor 
onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en 
toepassing nodig zijn. Bij het mobiliseren 
van particuliere investeringen moet steun 
van de overheid dan ook een cruciale rol 
spelen, en de Europese activiteiten en 
middelen moeten op een coherente en 
effectievere wijze worden gecombineerd om 
te concurreren met economieën die op grote 
schaal en consequent in soortgelijke 
technologieën investeren. Europese 
technologieplatforms spelen hierbij een 
cruciale rol doordat zij op een 
gecoördineerde wijze het benodigde 
onderzoek mobiliseren. Er wordt nu een 
overzicht gegeven van de activiteiten die 
worden ondernomen om de doelstelling te 
realiseren. Er is een specifiek onderdeel voor 
“kennis voor de energiebeleidsvorming” 
waarmee ook steun kan worden gegeven aan 
nieuwe beleidsbehoeften die naar voren 
komen, bijvoorbeeld in verband met de rol 
van het Europese energiebeleid bij de 
ontwikkeling van internationale activiteiten 
op het gebied van klimaatverandering, en 
instabiliteit of verstoring van de 
energievoorziening en de energieprijzen.

Een ingrijpende transformatie van het 
energiesysteem in een duurzaam energie-
intelligent systeem vereist nieuwe 
technologie, waarbij de risico’s zo hoog zijn 
en de baten zo onzeker dat particuliere 
bedrijven niet alle investeringen kunnen 
leveren die voor onderzoek, ontwikkeling, 
demonstratie en toepassing nodig zijn. Bij 
het mobiliseren van particuliere 
investeringen moet steun van de overheid 
dan ook een cruciale rol spelen, en de 
Europese activiteiten en middelen moeten op 
een coherente en effectievere wijze worden 
gecombineerd om te concurreren met 
economieën die op grote schaal en 
consequent in soortgelijke technologieën 
investeren. Europese technologieplatforms 
spelen hierbij een cruciale rol doordat zij op 
een gecoördineerde wijze het benodigde 
onderzoek mobiliseren. Er wordt nu een 
overzicht gegeven van de activiteiten die 
worden ondernomen om de doelstelling te 
realiseren. Er is een specifiek onderdeel voor 
“kennis voor de energiebeleidsvorming” 
waarmee ook steun kan worden gegeven aan 
nieuwe beleidsbehoeften die naar voren 
komen, bijvoorbeeld in verband met de rol 
van het Europese energiebeleid bij de 
ontwikkeling van internationale activiteiten 
op het gebied van klimaatverandering, en 
instabiliteit of verstoring van de 
energievoorziening en de energieprijzen.

Amendement 36
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Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, inleidende formule en andere 
volgorde titels

Activiteiten staan in volgorde van prioriteit 
en krijgen aparte begrotingslijnen

Waterstof en brandstofcellen Energie-efficiëntie en energiebesparing 
Hernieuwbare elektriciteitsopwekking Hernieuwbare elektriciteitsopwekking
Productie van hernieuwbare brandstoffen Productie van hernieuwbare brandstoffen
Hernieuwbare brandstoffen voor 
verwarming en koeling

Hernieuwbare brandstoffen voor 
verwarming en koeling

Technologie voor de vastlegging en opslag 
van CO2 ten behoeve van 
elektriciteitsopwekking met nulemissie

Slimme energienetten

Schone technologie voor kolen Kennis voor de energiebeleidsvorming
Slimme energienetten Waterstof en brandstofcellen
Energie-efficiëntie en energiebesparing Technologie voor de vastlegging en opslag 

van CO2 ten behoeve van 
elektriciteitsopwekking met nulemissie

Kennis voor de energiebeleidsvorming (Schone technologie voor kolen)

Motivering

Prioriteit moet worden gegeven aan technologieën die leiden tot een snelle transformatie in 
een duurzame en veilige energiesector in Europa. Met het oog op transparantie is het ook van 
belang de verschillende begrotingslijnen voor de verschillende activiteiten te scheiden.

Amendement 37
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, punt "Waterstof en brandstofcellen"

Geïntegreerde actie om een stevige 
technologische grondslag te leggen voor een 
concurrerende brandstofcel- en 
waterstofindustrie in de EU voor stationaire 
en draagbare toepassingen en de 
vervoersector. Het Europese 
technologieplatform voor waterstof en 
brandstofcellen ondersteunt deze activiteit 
door voorstellen te formuleren voor een 
geïntegreerde strategie voor onderzoek en 
toepassing.

Geïntegreerde actie om een stevige 
technologische grondslag te leggen voor een 
concurrerende brandstofcel- en 
waterstofindustrie in de EU voor stationaire 
en draagbare op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde toepassingen en 
de vervoersector. Het Europese 
technologieplatform voor waterstof en 
brandstofcellen ondersteunt deze activiteit 
door voorstellen te formuleren voor een 
geïntegreerde strategie voor onderzoek en 
toepassing.
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Motivering

Overeenkomstig de doelstelling van de EU om uiterlijk in 2050 te komen tot een duurzame 
waterstofeconomie, dient onderzoek te worden geconcentreerd op waterstofproductie uit 
hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 38
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, punt "Technologie voor de 

vastlegging en opslag van CO2 ten behoeve van elektriciteitsopwekking met nulemissie"

Een ingrijpende beperking van de 
milieueffecten van het gebruik van fossiele 
brandstoffen, gericht op zeer efficiënte 
elektriciteitscentrales met vrijwel 
nulemissie, op basis van technologie voor 
de vastlegging en opslag van CO2.

Onderzoek naar technologieën voor de 
vastlegging en opslag van CO2 zal gericht 
zijn op de ontwikkeling van 
maatschappelijke, economische, wettelijke 
en milieucriteria voor die technologie, 
inclusief waarborgen ten aanzien van het 
permanente karakter van de opslag 
gedurende de gehele levensduur ervan.
CO2-vastleggings- en opslagprojecten 
zullen worden onderworpen aan een 
onafhankelijke wetenschappelijke toetsing 
en controles ter plekke; de resultaten 
hiervan worden openbaar gemaakt.

Amendement 39
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, punt "Schone technologie voor 

kolen"

• Schone technologie voor kolen
Aanzienlijke verbeteringen in de efficiëntie, 
betrouwbaarheid en kosten van installaties 
via de ontwikkeling en demonstratie van 
schone technologie voor de omzetting van 
kolen.

schrappen

Motivering

De kolenindustrie bestaat al geruime tijd en heeft een grote omzet. Verder onderzoek naar 
schone technologieën voor kolen kan zij dan ook gemakkelijk zelf financieren.

Amendement 40
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, punt "Energie-efficiëntie en 

energiebesparing "
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Nieuwe concepten en technologieën voor de 
verbetering van de energie-efficiëntie en 
energiebesparing voor gebouwen, diensten 
en de industrie. Dit omvat de integratie van 
strategieën en technologieën voor energie-
efficiëntie, het gebruik van nieuwe en 
hernieuwbare energietechnologieën en 
beheersing van de vraag naar energie.

Ontwikkeling en demonstratie van nieuwe 
concepten en technologieën voor de 
verbetering van de energie-efficiëntie en 
energiebesparing voor lage energie-, 
passieve energie- en plus-energie-
gebouwen, diensten en de industrie. Dit 
omvat de integratie van strategieën en 
technologieën voor energie-efficiëntie, het 
gebruik van nieuwe en hernieuwbare en 
duurzame nieuwe energietechnologieën en 
beheersing van de vraag naar energie.

Amendement 41
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 5 "Energie", Activiteiten, punt "Kennis voor de 

energiebeleidsvorming"

Ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor het beoordelen van de 
belangrijkste economische en sociale 
aspecten in verband met energietechnologie 
en voor het realiseren van kwantificeerbare 
doelstellingen en scenario’s voor de 
middellange en lange termijn.

Ontwikkeling van instrumenten, methoden 
en modellen voor het beoordelen van de 
belangrijkste economische en sociale 
aspecten in verband met energietechnologie 
en voor het realiseren van kwantificeerbare 
doelstellingen en scenario’s voor de 
middellange en lange termijn. de 
ontwikkeling van beleidsinstrumenten voor 
een aanzienlijke bespoediging van de 
tenuitvoerlegging van nieuwe energie-
efficiëntie,  vraagbeheersing en 
hernieuwbare energieconcepten en 
technologieën. 

Amendement 42
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Achtergrond, 

alinea 2

Er is onderzoek op EU-niveau nodig voor de 
naleving van internationale verplichtingen 
zoals het Protocol van Kyoto, het VN-
Verdrag inzake biologische diversiteit, de 
doelstellingen van de Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling van 2002, het EU-
waterinitiatief en bijdragen tot de 
Intergouvernementele Werkgroep voor 
klimaatverandering en het aardobservatie-
initiatief. Daarnaast zijn er significante 
behoeften aan onderzoek die voortvloeien 

Er is onderzoek op EU-niveau nodig voor de 
naleving van internationale verplichtingen 
zoals het VN-Raamverdrag 
klimaatverandering (UNFCCC) en het 
Protocol van Kyoto, het VN-Verdrag inzake 
biologische diversiteit, de doelstellingen van 
de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 
van 2002, het EU-waterinitiatief en 
bijdragen tot de Intergouvernementele 
Werkgroep voor klimaatverandering en het 
aardobservatie-initiatief. Daarnaast zijn er 
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uit bestaand en komend beleid op EU-
niveau, de uitvoering van het zesde 
milieuactieprogramma en de bijbehorende 
thematische strategieën, de actieplannen 
voor milieutechnologie en milieu en 
gezondheid, en richtlijnen zoals de water-
kaderrichtlijn.

significante behoeften aan onderzoek die 
voortvloeien uit bestaand en komend beleid 
op EU-niveau, de uitvoering van het zesde 
milieuactieprogramma en de bijbehorende 
thematische strategieën, de actieplannen 
voor milieutechnologie en milieu en 
gezondheid, de Gemeenschapsstrategie 
inzake kwik en richtlijnen zoals de water-
kaderrichtlijn.

Amendement 43
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Achtergrond, 

alinea 3

De EU moet haar positie op de wereldmarkt 
voor milieutechnologie verbeteren. Deze 
technologie levert een bijdrage tot duurzame 
groei waarbij milieuefficiënte oplossingen 
voor milieuproblemen op uiteenlopende 
schaal worden geboden en ons cultureel 
erfgoed wordt beschermd. Milieueisen 
fungeren als prikkel voor innovatie en 
kunnen zakelijke mogelijkheden bieden. De 
Europese technologieplatforms voor 
watervoorziening en sanitaire voorzieningen 
en voor duurzame chemie bevestigen de 
noodzaak van actie op EU-niveau en in 
onderstaande activiteiten is rekening 
gehouden met hun onderzoekagenda’s. Ook 
bij andere platforms (bijvoorbeeld voor de 
bouwsector en voor bosbouw) speelt 
milieutechnologie een rol en hier is ook 
rekening mee gehouden.

De EU moet haar positie op de wereldmarkt 
voor milieutechnologie verbeteren. Deze 
technologie draagt bij tot duurzame 
consumptie en productie en levert een 
bijdrage tot duurzame groei waarbij 
milieuefficiënte oplossingen voor 
milieuproblemen op uiteenlopende schaal 
worden geboden en ons cultureel erfgoed 
wordt beschermd. Milieueisen fungeren als 
prikkel voor innovatie en kunnen zakelijke 
mogelijkheden bieden. De Europese 
technologieplatforms voor watervoorziening 
en sanitaire voorzieningen en voor duurzame 
chemie bevestigen de noodzaak van actie op 
EU-niveau en in onderstaande activiteiten is 
rekening gehouden met hun 
onderzoekagenda’s. Ook bij andere 
platforms (bijvoorbeeld voor de bouwsector 
en voor bosbouw) speelt milieutechnologie 
een rol en hier is ook rekening mee 
gehouden.

Amendement 44
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Achtergrond, 

alinea 3 bis (nieuw)

 Sociaal-economische aspecten zijn van 
invloed op de ontwikkeling en het op de 
markt brengen van milieutechnologieën en 
de verdere toepassing ervan. De activiteiten 
zullen betrekking hebben op sociaal-
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economische aspecten van beleid en 
technologische ontwikkelingen, met 
inbegrip van onderzoek naar de wijze 
waarop samenlevingen produceren en 
verbruiken ten einde tot duurzame 
consumptie- en productiemodellen te 
komen.

Amendement 45
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, punt 

"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, 
biomonitoring, koppeling met het 
binnenmilieu, effecten en nieuwe 
risicofactoren; geïntegreerde 
risicobeoordelingsmethoden voor toxische 
en gevaarlijke stoffen, met inbegrip van 
alternatieven voor dierproeven; 
kwantificering en kosten-batenanalyse van 
milieugezondheidsrisico’s en indicatoren 
voor preventiestrategieën.

Amendement 46
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, punt 

"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, 
bosbranden, droogte en overstromingen); 
ontwikkeling van systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing en verbetering 
van strategieën voor preventie en mitigatie.

Amendement 47
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, punt 

"Duurzaam beheer van rijkdommen", streepje 1
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– 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, hun gebruik en 
functie; 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; 
bosbescherming en -beheer; duurzaam 
beheer en duurzame planning van het 
stedelijk milieu, gegevensbeheer en 
informatiediensten; beoordeling en 
voorzorgen in verband met natuurlijke 
processen.

Amendement 48
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 6 "Milieu (inclusief klimaatverandering)", Activiteiten, punt 

"Duurzaam beheer van rijkdommen", streepje 2

– Evolutie van het mariene milieu: 
effecten van menselijke activiteiten op het 
mariene milieu en zijn rijkdommen; 
verontreiniging en eutrofiëring in regionale 
zeeën en kustgebieden; diepzee-
ecosystemen; beoordeling van mariene 
biodiversiteit-tendensen, van ecosysteem-
processen en van de oceaancirculatie; 
zeebedding-geologie.

– Evolutie en beheer van het mariene 
milieu: effecten van menselijke activiteiten 
op het mariene milieu en zijn rijkdommen; 
verontreiniging en eutrofiëring in regionale 
zeeën en kustgebieden; diepzee-
ecosystemen; beoordeling van mariene 
biodiversiteit-tendensen, van ecosysteem-
processen en van de oceaancirculatie; 
zeebedding-geologie.

Amendement 49
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Doelstelling

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 en operationele 
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 het 
concurrentievermogen van de Europese 
industrieën op de wereldmarkt, consolideren 
en verder ontwikkelen.
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Amendement 50
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Achtergrond, alinea 2

De uitbreiding (waardoor het grondgebied 
met 25% is toegenomen en de bevolking met 
20%) en de economische ontwikkeling van 
de EU confronteren ons met nieuwe 
uitdagingen om personen en goederen op 
een efficiënte, kosteneffectieve en duurzame 
wijze te vervoeren. Het vervoer is ook van 
direct belang voor andere belangrijke 
beleidsterreinen zoals handel, concurrentie, 
werkgelegenheid, cohesie, energie, 
veiligheid en de interne markt. Investeren in 
OTO in de EU-vervoersector is een eerste 
vereiste om technologisch 
concurrentievoordeel op de wereldmarkt te 
waarborgen . Activiteiten op Europees 
niveau zullen ook de herstructurering van de 
industrie stimuleren, met inbegrip van de 
integratie van de toeleveringsketen en met 
name KMO’s.

De uitbreiding (waardoor het grondgebied 
met 25% is toegenomen en de bevolking met 
20%) en de economische ontwikkeling van 
de EU confronteren ons met nieuwe 
uitdagingen om personen en goederen op 
een efficiënte, kosteneffectieve en duurzame 
wijze te vervoeren. Het vervoer is ook van 
direct belang voor andere belangrijke 
beleidsterreinen zoals handel, concurrentie, 
werkgelegenheid, milieu,cohesie, energie, 
veiligheid en de interne markt. 
Vraagbeheersing in de vervoersector is van 
essentieel belang voor logistieke en 
ruimtelijke planning. Investeren in OTO in 
de EU-vervoersector is een eerste vereiste 
om technologisch concurrentievoordeel op 
de wereldmarkt te waarborgen . Activiteiten 
op Europees niveau zullen ook de 
herstructurering van de industrie stimuleren, 
met inbegrip van de integratie van de 
toeleveringsketen en met name KMO’s.

Amendement 51
Bijlage I, Deel I, 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 

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 
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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.

toekomst, interoperabiliteit en 
intermodaliteit met speciale aandacht voor 
het railvervoer en het vervoer over water, 
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.

Amendement 52
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Achtergrond, alinea 4

Naast onderstaande thema’s en activiteiten 
die van groot belang zijn voor de industrie, 
zullen de behoeften van beleidsmakers ook 
op geïntegreerde wijze aan de orde komen, 
waarbij economische, sociale en 
milieuaspecten van het vervoersbeleid zullen 
worden bestreken. Daarnaast zal er 
ondersteuning worden gegeven om te 
voorzien in zowel bestaande als nieuwe 
beleidsbehoeften, bijvoorbeeld in verband 
met ontwikkelingen bij het maritieme beleid.

Naast onderstaande thema’s en activiteiten 
die van groot belang zijn voor de industrie, 
zullen de behoeften van beleidsmakers ook 
op geïntegreerde wijze aan de orde komen, 
waarbij economische, sociale en 
milieuaspecten van het vervoersbeleid zullen 
worden bestreken. Daarnaast zal er 
ondersteuning worden gegeven om te 
voorzien in zowel bestaande als nieuwe 
beleidsbehoeften, bijvoorbeeld in verband 
met ontwikkelingen bij het maritieme beleid
of de totstandbrenging van een 
gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Amendement 53
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, punt 

"Luchtvaart en luchtvervoer", streepje 3

– Zorgen voor tevredenheid en
veiligheid van de klant: verbetering van het
aan 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 veiligheid van de klant:  
verbetering van alle veiligheidsaspecten van 
het luchtvervoer; ruimere keuze uit 
vliegtuigen van groot tot klein.

Motivering

Financiering van EU-onderzoek betreffende luchtvervoer valt alleen te rechtvaardigen, als 
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het om de veiligheid van de passagier gaat.

Amendement 54
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, punt 

"Oppervlaktevervoer", titel

• Oppervlaktevervoer (rail, weg en 
water)

• Duurzaam  oppervlaktevervoer (rail, 
weg en water)

Motivering

Naar het voorbeeld van het zesde kaderprogramma dient het woord "Duurzaam" in de titel te 
worden opgenomen, aangezien krachtens artikel 6 van het Verdrag duurzame ontwikkeling 
moet worden geïntegreerd in bijvoorbeeld de onderzoek- en vervoersector.

Amendement 55
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, punt 

"Oppervlaktevervoer (rail, weg en water)", streepje 2

– Stimulering van de “modal shift” en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van 
innovatieve, intermodale en interoperabele 
regionale en nationale vervoersnetten, -
infrastructuren en -systemen in Europa; 
internalisering; uitwisseling van informatie 
tussen auto’s/schepen en 
vervoersinfrastructuur; optimalisering van 
de infrastructuurcapaciteit.

– Stimulering van de “modal shift” en 
bestrijding van de congestie van 
vervoercorridors: ontwikkeling van
duurzame innovatieve, intermodale en 
interoperabele regionale en nationale 
vervoersnetten, -infrastructuren en -
systemen in Europa; internalisering; 
uitwisseling van informatie tussen 
auto’s/schepen en vervoersinfrastructuur; 
optimalisering van de 
infrastructuurcapaciteit.

Amendement 56
Bijlage I, Deel I, Thema's, punt 7 "Vervoer (inclusief luchtvaart), Activiteiten, punt 

"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 minder 
verontreinigende en veiligere voertuigen en 
niet-verontreinigende vervoermiddelen, 
nieuwe methoden voor openbaar en/of 
collectief vervoer met nadruk op efficiëntie 
voor de gehele mobiliteitsketen 
(openbaar/collectief vervoer, carsharing of 
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-pooling, lopen en fietsen), 
toegankelijkheid (inclusief voor 
gehandicapten, kinderen en ouderen) en 
rationalisering van het privé-vervoer, 
intermodaliteit, vraagbeheersing, 
communicatie-infrastructuur, geïntegreerde 
stadsplanning en vervoer.

Motivering

Het is van belang rekening te houden met de gehele intermodale keten met het oog op nog 
efficiënter onderzoek ter zake van het stadsvervoer. Niet gemotoriseerde mobiliteit, zoals 
lopen en fietsen, dient een belangrijk aspect van het vervoersonderzoek te zijn. 

Amendement 57
Bijlage II, Sectie "Samenwerking", regel 2

Voeding, landbouw en biotechnologie (in 
miljoen EUR) 2455

Voeding, landbouw en biotechnologie (in 
miljoen EUR) 2455

Maximaal 50% van dit bedrag zal worden 
besteed aan biotechnologieprojecten.

Amendement 58
Bijlage II, Sectie "Samenwerking", regel 5

Energie (in miljoen EUR) 2931 Energie (in miljoen EUR) 2931

Ten minste 80% van dit bedrag zal worden 
uitgetrokken voor energie-efficiëntie en 
activiteiten op het gebied van hernieuwbare 
energie.

Amendement 59
Bijlage II, Sectie "Samenwerking"

Door de Commissie voorgestelde tekst

BIJLAGE II: INDICATIEVE VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S

De indicatieve verdeling over de programma's is als volgt (in miljoen EUR):
Samenwerking * 44432

Gezondheid 8317
Voeding, landbouw en biotechnologie 2455
Informatie- en communicatietechnologieën 12670
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
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productietechnologieën 4832
Energie 2931
Milieu (inclusief klimaatverandering) 2535
Vervoer (inclusief luchtvaart) 5940
Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen 792
Veiligheid en ruimtevaart 3960

Amendement van het Parement

BIJLAGE II: INDICATIEVE VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S

De indicatieve verdeling over de programma's is als volgt (in miljoen EUR):
Samenwerking * 47214

Gezondheid 9099
Voeding, landbouw en biotechnologie 2455
Informatie- en communicatietechnologieën 12670
Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
productietechnologieën 4832
Energie 3931
Milieu (inclusief klimaatverandering) 3535
Vervoer (inclusief luchtvaart) 5940
Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen 792
Veiligheid en ruimtevaart 3960

Motivering

De totale begroting voor samenwerking wordt verhoogd met 2782 miljoen euro, een bedrag 
dat overeenkomt met de door rapporteur voor advies voorgestelde besnoeiingen op de 
begroting voor het Euratom-programma.  De middelen voor zowel Energie als Milieu zijn 
verhoogd met 1 miljard euro en voor Gezondheid met 782 miljoen euro.  


