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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Met betrekking tot acties in het kader van 
de specifieke doelstelling "Een veilige 
samenleving - de vrijheid en veiligheid 
van Europa en haar burgers beschermen" 
kan de Commissie aan de instellingen en 
organen van de Unie en aan nationale 
instanties van de lidstaten alle nuttige 
informatie verstrekken die in haar bezit is 
over de resultaten die zijn gegenereerd 
door een deelnemer die EU-financiering 
heeft ontvangen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Juridische entiteiten die in derde landen 
zijn gevestigd waar de voorwaarden voor 
de deelname van juridische entiteiten uit 
lidstaten aan onderzoek- en 
innovatieprogramma's in die derde 
landen als nadelig voor de belangen van 
de Unie moeten worden aangemerkt, 
kunnen in het relevante werkprogramma 
van deelname aan Horizon 2020 of aan 
onderdelen ervan worden uitgesloten.

2. Juridische entiteiten die door de
werkzaamheden die zij verrichten, de 
doelstellingen die zij nastreven, of door de 
locatie van hun activiteiten de Unie
kunnen belemmeren in de naleving van 
haar verplichtingen krachtens 
internationaal recht, kunnen in het 
relevante werkprogramma van deelname 
aan Horizon 2020 of aan onderdelen ervan 
worden uitgesloten.

Amendement 3



PE492.561v02-00 4/7 AD\912763NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Van Horizon 2020 zijn uitgesloten 
alle rechtspersonen (met inbegrip van 
eventuele gelieerde entiteiten) van wie de 
deelname, door de doelstellingen die ze 
nastreven, hun vestigingsplaats of de aard 
of locatie van hun activiteiten, de 
Europese Unie ertoe zou brengen als 
wettig te erkennen of hulp of 
ondersteuning te bieden bij het 
handhaven van een situatie die is 
ontstaan door een ernstige inbreuk op het 
internationale recht (met inbegrip van het 
internationale humanitaire recht), 
waarbij een dergelijke inbreuk is 
vastgesteld door een resolutie van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
of door een vonnis of advies van het 
Internationaal Gerechtshof.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op een gezamenlijke 
financiering van acties kunnen 
uitnodigingen samen met derde landen of 
met hun wetenschappelijke en 
technologische organisaties en 
agentschappen worden gelanceerd. 
Voorstellen worden geëvalueerd en 
geselecteerd op basis van nader overeen te 
komen gezamenlijke evaluatie- en 
selectieprocedures. Dergelijke evaluatie-
en selectieprocedures moeten waarborgen 
dat de beginselen van Titel VI van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Financieel 
Reglement] worden nageleefd en bij die 
procedures dient een evenwichtige groep 
van door de partijen aangestelde 

1. Met het oog op een gezamenlijke 
financiering van acties kunnen 
uitnodigingen samen met derde landen of 
met hun wetenschappelijke en 
technologische organisaties en 
agentschappen worden gelanceerd op 
terreinen met een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde. Voorstellen worden 
geëvalueerd en geselecteerd op basis van 
nader overeen te komen gezamenlijke 
evaluatie- en selectieprocedures. 
Dergelijke evaluatie- en selectieprocedures 
moeten waarborgen dat de beginselen van 
Titel VI van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Financieel Reglement] worden 
nageleefd en bij die procedures dient een 



AD\912763NL.doc 5/7 PE492.561v02-00

NL

onafhankelijke deskundigen te worden 
betrokken.

evenwichtige groep van door de partijen 
aangestelde onafhankelijke deskundigen te 
worden betrokken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien.

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien.
Uitbestedingsregels van begunstigden 
mogen niet discriminerend zijn voor 
lidstaten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De belasting toegevoegde waarde 
("btw") komt in aanmerking voor 
subsidie indien deze niet kan worden 
terugbetaald op grond van nationale btw-
wetgeving.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23 bis
Directe kosten

Directe kosten worden bepaald volgens de 
gangbare kostenberekeningspraktijken 
van de deelnemer.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen of bedrijven) 
worden gericht met het oog op het 
samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen, universiteiten, 
normalisatieorganisaties, organisaties van 
het maatschappelijk middenveld, of 
bedrijven) worden gericht met het oog op 
het samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op deskundigheid, alsmede
genderevenwicht en geografische spreiding 
bij de aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen.
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