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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies is ingenomen met het voorstel voor het nieuwe kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie, Horizon Europa. Het huidige Horizon 2020-programma heeft 
de toegevoegde waarde van investeren in onderzoek en innovatie en de voordelen voor 
deelnemers uit de hele samenleving aangetoond.

De Commissie stelt voor meer geld uit te trekken voor onderzoek en innovatie dan in het 
huidige kaderprogramma. Daar staat de rapporteur voor advies volledig achter, vooral ook 
omdat volgens de schattingen van de Commissie iedere euro die geïnvesteerd wordt in het 
kaderprogramma over 25 jaar een rendement van 11 euro kan opleveren. Aangezien de 
Commissie ook berekend heeft dat er voor Horizon 2020 een begroting van meer dan 
160 miljard euro nodig zou zijn geweest om alle uitmuntende voorstellen te kunnen 
financieren, meent de rapporteur dat de begroting zelfs nog ambitieuzer zou moeten zijn.

Daarom stelt hij voor de begroting tot 120 miljard euro (in prijzen van 2018) op te trekken 
om het potentieel van onderzoek en innovatie in Europa te vergroten. In zijn resoluties van 
14 maart en 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader heeft het Europees Parlement 
gevraagd om een aanzienlijke verhoging voor Horizon Europa, namelijk tot minstens 
120 miljard euro (in prijzen van 2018).

De rapporteur voor advies is het eens met de sterke nadruk die in het voorstel gelegd wordt 
op innovatie, maar wil ervoor zorgen dat innovatie in het kaderprogramma in een breder 
perspectief wordt geplaatst, zodat er voldoende steun kan worden verleend aan alle soorten 
begunstigden die hun innovatiepotentieel willen ontwikkelen en ontplooien. Aangezien er bij 
Horizon Europa geen specifieke begrotingstoewijzingen meer zijn voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, wil hij ervoor zorgen dat innoverende kmo's toegang kunnen blijven krijgen 
tot relevante financieringsmiddelen.

Met betrekking tot de financiering van onderzoek op het gebied van landbouw en 
plattelandsontwikkeling wil de rapporteur enkele verduidelijkingen aanbrengen in de vijfde 
cluster van pijler II, "Levensmiddelen en natuurlijke hulpbronnen". In feite is het daarvoor 
bestemde bedrag een integrerend onderdeel van Horizon Europa en bestaat het dus niet uit 
middelen die aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden onttrokken. Dit is een van 
de vijf clusters die deel uitmaken van de aanpak van "Wereldwijde uitdagingen en industrieel 
concurrentievermogen".

Als laatste belangrijk punt stelt de rapporteur ook voor de werkprogramma's ter uitvoering 
van het specifieke programma vast te stellen door middel van gedelegeerde handelingen, 
aangezien daarin belangrijke kwesties met aanzienlijke begrotingsimplicaties aan bod komen, 
zoals de entiteiten die in aanmerking komen voor deelname en financiering, de inhoud van de 
uitnodigingen, de begroting voor EIC Pathfinder, de specificatie van uitnodigingen waaraan 
het excellentiekeurmerk zal worden toegekend, het totale bedrag dat voor eventuele 
blendingverrichtingen zal worden gereserveerd, enz.
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om eenvormige voorwaarden voor 
de uitvoering van het specifieke 
programma te waarborgen, moeten aan 
de Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend om de 
werkprogramma's voor de uitvoering van 
het specifieke programma vast te stellen. 
Die bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad4.

Schrappen

__________________

4 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om het specifieke programma te 
kunnen aanvullen met werkprogramma's, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
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handelingen vast te stellen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen plaatsvinden in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven van 
13 april 2016. Met name om te zorgen 
voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen, ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van 
de lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het licht van het belang om de 
klimaatverandering aan te pakken 
overeenkomstig de verbintenis van de Unie 
om de Overeenkomst van Parijs en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties uit te voeren, zal 
dit specifieke programma bijdragen aan 
klimaatmainstreaming en het 
verwezenlijken van de algemene 
doelstelling dat 25 % van de uitgaven in de 
EU-begroting klimaatdoelen moet 
ondersteunen. Acties in het kader van dit 
specifieke programma zullen naar 
verwachting 35 % van alle financiële 
middelen van het specifieke programma 
aan klimaatdoelstellingen besteden. 
Desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
specifieke programma worden aangewezen 

(5) In het licht van het belang om de 
klimaatverandering aan te pakken 
overeenkomstig de verbintenis van de Unie 
om als voortrekker de Overeenkomst van 
Parijs en de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 
te voeren, zal dit specifieke programma 
bijdragen aan klimaatmainstreaming en 
aan de snelle verwezenlijking van de 
algemene doelstelling dat 30 % van de 
uitgaven in de EU-begroting klimaatdoelen 
moet ondersteunen. Acties in het kader van 
dit specifieke programma zullen naar 
verwachting 35 % van alle financiële 
middelen van het specifieke programma 
aan klimaatdoelstellingen besteden. 
Desbetreffende acties zullen tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van het 
specifieke programma worden aangewezen 
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en zullen in het kader van de 
desbetreffende beoordelingen en 
herzieningsprocedures opnieuw worden 
beoordeeld.

en zullen in het kader van de 
desbetreffende beoordelingen en 
herzieningsprocedures opnieuw worden 
beoordeeld.

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het licht van de belangrijke 
bijdrage die onderzoek en innovatie aan het 
aanpakken van uitdagingen op het gebied 
van levensmiddelen, landbouw, 
plattelandsontwikkeling en de bio-
economie moeten leveren en om de 
desbetreffende kansen inzake onderzoek en 
innovatie te benutten in synergie met het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen 
desbetreffende acties in het kader van het 
specifieke programma met 10 miljard EUR 
voor de cluster "Levensmiddelen en 
natuurlijke hulpbronnen" worden 
ondersteund voor de periode 2021-2027.

(7) In het licht van de belangrijke 
bijdrage die onderzoek en innovatie aan het 
aanpakken van uitdagingen op het gebied 
van levensmiddelen, landbouw, 
plattelandsontwikkeling en de bio-
economie moeten leveren en om de 
desbetreffende kansen inzake onderzoek en 
innovatie te benutten in synergie met het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, zullen 
desbetreffende acties in het kader van het 
specifieke programma in een speciaal
cluster "Levensmiddelen en natuurlijke 
hulpbronnen" worden ondersteund voor de 
periode 2021‑2027.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van 
Verordening ... [verordening betreffende 
het kaderprogramma en de regels voor 
deelname] bedragen de financiële middelen 
voor de uitvoering van het specifieke 
programma voor de periode 2021-2027 
94 100 000 000 EUR in lopende prijzen.

1. Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van 
Verordening ... [verordening betreffende 
het kaderprogramma en de regels voor 
deelname] bedragen de financiële middelen 
voor de uitvoering van het specifieke 
programma voor de periode 2021-2027 
120 000 000 000 EUR in prijzen van 2018 
(135 248 000 000 EUR in lopende prijzen).
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Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie stelt een Europese 
Innovatieraad (EIC) in om acties in het 
kader van pijler III "Open innovatie" die 
met de EIC verband houden, uit te voeren. 
De EIC functioneert volgens de volgende 
beginselen: focus op baanbrekende en 
disruptieve innovatie, autonomie, 
mogelijkheid om risico's te nemen, 
efficiëntie, doeltreffendheid, transparantie 
en verantwoordingsplicht.

1. De Commissie stelt een Europese 
Innovatieraad (EIC) in om acties in het 
kader van pijler III "Open innovatie" die 
met de EIC verband houden, uit te voeren. 
De EIC functioneert volgens de volgende 
beginselen: focus op baanbrekende en 
disruptieve innovatie, steun voor 
incrementele innovatie, autonomie, 
mogelijkheid om risico's te nemen, 
efficiëntie, doeltreffendheid, transparantie 
en verantwoordingsplicht.

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat innovatie in het kaderprogramma in een breder 
perspectief wordt geplaatst, zodat er voldoende steun kan worden verleend aan alle soorten 
begunstigden die hun innovatiepotentieel willen ontwikkelen en ontplooien. Aangezien er bij 
Horizon Europa geen specifieke begrotingstoewijzingen meer zijn voor kleine en middelgrote 
ondernemingen, beoogt dit amendement ervoor te zorgen dat innoverende kmo's toegang 
kunnen blijven krijgen tot relevante financieringsmiddelen.

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt door middel
van uitvoeringshandelingen afzonderlijke 
werkprogramma's vast voor de uitvoering 
van acties in het kader van de volgende 
componenten, zoals vastgesteld in artikel 3, 
lid 1, van dit besluit:

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 12 bis 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot wijziging van bijlage II bis om
afzonderlijke werkprogramma's vast te 
stellen voor de uitvoering van acties in het 
kader van de volgende componenten, zoals 
vastgesteld in artikel 3, lid 1, van dit 
besluit:
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ERC, waarvoor het 
werkprogramma op grond van artikel 7, 
lid 2, onder b), wordt opgesteld door de 
Wetenschappelijke Raad, overeenkomstig 
de in artikel 12, lid 3, bedoelde 
raadplegingsprocedure. De Commissie 
wijkt slechts af van het door de 
Wetenschappelijke Raad vastgestelde 
werkprogramma als zij van mening is dat 
het niet in overeenstemming is met de 
bepalingen van dit besluit. In dat geval 
stelt de Commissie het werkprogramma 
vast door middel van een 
uitvoeringshandeling volgens de in 
artikel 12, lid 4, bedoelde 
onderzoeksprocedure. De Commissie
motiveert deze maatregel naar behoren;

a) de ERC, waarvoor het 
werkprogramma op grond van artikel 7, 
lid 2, onder b), wordt opgesteld door de 
Wetenschappelijke Raad. De Commissie 
wijkt slechts af van het door de 
Wetenschappelijke Raad vastgestelde 
werkprogramma als zij van mening is dat 
het niet in overeenstemming is met de 
bepalingen van dit besluit;

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle clusters in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen", MSCA, 
onderzoeksinfrastructuren, ondersteuning 
van innovatie-ecosystemen, delen van 
excellentie en hervorming en versterking 
van het Europees O&I-systeem, 
overeenkomstig de in artikel 12, lid 4, 
bedoelde onderzoeksprocedure;

b) alle clusters in het kader van de 
pijler "Wereldwijde uitdagingen en 
industrieel concurrentievermogen", MSCA, 
onderzoeksinfrastructuren, ondersteuning 
van innovatie-ecosystemen, delen van 
excellentie en hervorming en versterking 
van het Europees O&I-systeem;

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de EIC, waarvoor het 
werkprogramma op grond van artikel 10, 
lid 1, onder b), wordt opgesteld op basis 
van het advies van het EIC-college, 
overeenkomstig de in artikel 12, lid 4, 
bedoelde onderzoeksprocedure;

c) de EIC, waarvoor het 
werkprogramma op grond van artikel 10, 
lid 1, onder b), wordt opgesteld op basis 
van het advies van het EIC-college;

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen

Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan 
door een comité8. Dat comité is een comité 
in de zin van Verordening (EU) 
nr. 182/2011.

2. Het comité komt bijeen in 
verschillende samenstellingen, zoals 
vermeld in bijlage II, afhankelijk van het 
te bespreken onderwerp.

3. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 4 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

4. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, is artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

5. Wanneer het advies van het comité 
via een schriftelijke procedure moet 
worden verkregen, wordt die procedure 
zonder gevolg beëindigd indien, binnen de 
termijn voor het uitbrengen van het 
advies, door de voorzitter van het comité 
daartoe wordt besloten of door een 
eenvoudige meerderheid van de leden van 
het comité daarom wordt verzocht.

6. De Commissie licht het comité 
regelmatig in over het algemene verloop 
van de uitvoering van het specifieke 
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programma en verstrekt het tijdig 
informatie over alle uit hoofde van 
Horizon Europa voorgestelde of 
gefinancierde acties, zoals bepaald in 
bijlage III.

__________________

8 Ter vergemakkelijking van de uitvoering 
van het programma zal de Commissie 
voor elke vergadering van het 
programmacomité die in de agenda is 
opgenomen, overeenkomstig haar 
geldende richtsnoeren de kosten 
vergoeden van één vertegenwoordiger per 
lidstaat alsmede van één 
deskundige/adviseur per lidstaat voor die 
agendapunten waarvoor een lidstaat 
specifieke deskundigheid nodig heeft.

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

2. De in artikel 11, lid 2, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
tijd met ingang van … [datum van 
inwerkingtreding van dit besluit].

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 11, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
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van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

4. Vóór de vaststelling van een 
gedelegeerde handeling raadpleegt de 
Commissie de door elke lidstaat 
aangewezen deskundigen overeenkomstig 
de beginselen die zijn neergelegd in het 
Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 2016.

5. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.

6. Een overeenkomstig artikel 11, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen
geen bezwaar zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II Schrappen

Samenstellingen van het 
programmacomité

Lijst van samenstellingen van het 
programmacomité overeenkomstig 
artikel 12, lid 2:

1. Strategische samenstelling: 
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strategisch overzicht over de uitvoering 
van het hele programma, samenhang 
tussen de verschillende delen van het 
programma, de missies en versterking van 
de Europese Onderzoekruimte;

2. Europese Onderzoeksraad (ERC) 
en de Marie Skłodowska-Curie-acties 
(MSCA);

3. Onderzoeksinfrastructuren;

4. Gezondheid;

5. Inclusieve en veilige samenleving;

6. Digitaal en industrie;

7. Klimaat, energie en mobiliteit;

8. Levensmiddelen en natuurlijke 
hulpbronnen;

9. Europese Innovatieraad (EIC) en 
Europese innovatie-ecosystemen.

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II bis

Werkprogramma's
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