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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat de in het 
wetgevingsvoorstel genoemde financiële 
middelen slechts een indicatie voor de 
wetgevingsautoriteit vormen en dat deze 
niet definitief kunnen worden vastgesteld 
zolang er geen overeenstemming is bereikt 
over de verordening betreffende het 
meerjarig financieel kader voor de 
periode 2014-2020;

Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst": een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa1; herhaalt dat er 
in het volgende MFK voldoende 
aanvullende financiële middelen ter 
beschikking moeten worden gesteld om de 
Unie in staat te stellen uitvoering te geven 
aan haar huidige beleidsprioriteiten en de 
nieuwe taken zoals vastgelegd in het 
Verdrag van Lissabon, alsook om in te 
spelen op onvoorziene gebeurtenissen; 
wijst erop dat zelfs als het niveau van de 
middelen in het volgende MFK ten minste 
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5% hoger ligt dan het niveau van 2013, er 
slechts een beperkte bijdrage kan worden 
geleverd aan het realiseren van de 
afgesproken doelstellingen en 
toezeggingen van de Unie en het beginsel 
van solidariteit in de Unie; roept de Raad 
ertoe op om, indien hij deze aanpak niet 
deelt, duidelijk aan te geven welke 
politieke prioriteiten of projecten 
ongeacht hun bewezen toegevoegde 
waarde voor Europa volledig kunnen 
worden geschrapt;
____________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266. 

Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 quater. is voorts nog altijd van mening 
dat het volgende meerjarig financieel 
kader gericht moet zijn op een grotere 
concentratie van begrotingsmiddelen op 
gebieden die de economische groei en het 
concurrentievermogen stimuleren, zoals 
onderzoek en innovatie, overeenkomstig 
de beginselen van Europese toegevoegde 
waarde en topkwaliteit;

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei kent een 
prominente rol toe aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
hierna het "EIT" genoemd, dat aan een 

(1) De Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei kent een 
prominente rol toe aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
hierna het "EIT" genoemd, dat erop gericht 
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aantal vlaggenschipinitiatieven bijdraagt. is bij te dragen aan een aantal 
vlaggenschipinitiatieven, met name die 
voor een Innovatie-Unie en Jeugd in 
beweging.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Het EIT trekt ook aanzienlijke 
privéfondsen aan voor zijn activiteiten, en 
versterkt aldus de innovatiecapaciteit van 
de EU.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De impact van de communautaire 
EIT-financiering moet gemaximaliseerd 
worden door het mobiliseren, 
samenvoegen en stimuleren van openbare 
en particuliere financieringsbronnen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De omvang van de EIT-bijdrage aan de 
kennis- en innovatiegemeenschappen, 
hierna "KIG's" genoemd, moet worden 
vastgesteld en er moet meer duidelijkheid 
komen over de bronnen voor de financiële 
middelen van de KIG's.

(7) De omvang van de EIT-bijdrage aan de 
kennis- en innovatiegemeenschappen, 
hierna "KIG's" genoemd, moet worden 
vastgesteld en er moet meer duidelijkheid 
komen over de bronnen voor de financiële 
middelen van de KIG's. Het EIT moet 
zorgen voor meer synergie en zoveel 
mogelijk complementariteit met de 
structuurfondsen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De KIG's moeten streven naar 
synergie met relevante initiatieven van de 
Europese Unie.

(12) De KIG's moeten streven naar 
synergie met relevante initiatieven van de 
Europese Unie. Deze synergie mag geen 
afbreuk doen aan het beginsel van 
uitmuntendheid inzake onderzoek, 
innovatie en onderwijs dat het EIT moet 
nastreven.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De besteding van middelen van de 
EU en de lidstaten voor onderzoek, 
innovatie en onderwijs moet beter 
gecoördineerd worden met als doel voor 
complementariteit en meer efficiëntie en 
zichtbaarheid te zorgen en een grotere 
synergie op budgettair vlak te bereiken.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Topdeskundigheid moet de 
voornaamste drijfveer van het EIT zijn en 
er moet gestreefd worden naar de 
uitbreiding van het aantal deelnemers om 
de topdeskundigheid in heel Europa te 
bevorderen, met inbegrip van het concept 
"stairway to excellence", teneinde de 
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deelneming van sterke embryonale 
topunits aan te moedigen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De criteria en procedures met 
betrekking tot de financiering, monitoring 
en evaluatie van de activiteiten van de 
KIG's, moeten vóór het begin van het 
selectieproces door het EIT worden 
vastgesteld.

(14) De criteria en procedures met 
betrekking tot de financiering, monitoring 
en evaluatie van de activiteiten van de 
KIG's, moeten vóór het begin van het 
selectieproces door het EIT worden 
vastgesteld, waarbij de uitvoering van 
vereenvoudigingsmaatregelen van het 
grootste belang is.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is belangrijk een goed 
financieel beheer van het EIT te 
garanderen en ervoor te zorgen dat de 
uitvoering van de KIG's zo efficiënt en 
gebruikersvriendelijk mogelijk verloopt.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Commissie moet een sterkere rol 
krijgen bij het toezicht op de uitvoering 
van specifieke aspecten van de EIT-
activiteiten.

(18) De Commissie moet een sterkere rol 
krijgen bij het toezicht op de uitvoering 
van specifieke aspecten van de EIT-
activiteiten. De Commissie moet de 
uitvoering van het programma jaarlijks 
monitoren met behulp van 
kernindicatoren voor de beoordeling van 
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resultaten en effecten. Deze indicatoren, 
met inbegrip van relevante basisgegevens, 
moeten een minimale basis opleveren om 
te kunnen beoordelen in hoeverre de 
doelstellingen van het EIT verwezenlijkt 
zijn.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Bij zijn activiteiten moet het EIT 
voor de grootst mogelijke transparantie, 
verklaarbaarheid en democratische 
controle van bijdragen uit de begroting 
van de Unie zorgen, in het bijzonder voor 
wat betreft de verwachte en werkelijke 
bijdrage hiervan aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Unie.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. "forum van belanghebbenden": een
plaats waar vertegenwoordigers van 
nationale en regionale autoriteiten, 
belangengroeperingen, individuele 
bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs en onderzoek, 
clusterorganisaties en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;

10. "forum van belanghebbenden": een
platform waar vertegenwoordigers van 
nationale en regionale autoriteiten, 
belangengroeperingen, individuele 
bedrijven, individuele instellingen voor 
hoger onderwijs, onderzoek, 
clusterorganisaties, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden uit de kennisdriehoek 
met elkaar van gedachten kunnen wisselen;
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 294/2008 
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT heeft als opdracht de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om op die manier bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in Europa. Dit 
wordt bereikt door hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie van het 
allerhoogste niveau te bevorderen en te 
integreren. De algemene doelstellingen, 
specifieke doelstellingen en 
resultaatindicatoren voor de periode 2014-
2020 zijn die welke zijn vastgelegd in 
Horizon 2020".

Het EIT heeft als opdracht de 
innovatiecapaciteit van de lidstaten en de 
Unie te versterken om op die manier bij te 
dragen tot duurzame economische groei en 
concurrentievermogen in Europa. Dit 
wordt bereikt door hoger onderwijs, 
onderzoek en innovatie van uitmuntend
niveau te bevorderen en te integreren. De 
algemene doelstellingen, specifieke 
doelstellingen en resultaatindicatoren voor 
de periode 2014-2020 zijn die welke zijn 
vastgelegd in Horizon 2020".

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 294/2008 
Artikel 7 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de hand van kernprestatie-indicatoren 
en in samenwerking met de Commissie 
zorgt het EIT ervoor dat de output, 
resultaten en effecten van elke KIG 
doorlopend worden gemonitord en 
periodiek aan een externe evaluatie worden 
onderworpen.

Aan de hand van kernprestatie-indicatoren 
en in samenwerking met de Commissie 
zorgt het EIT ervoor dat de output, 
resultaten en effecten van elke KIG 
doorlopend worden gemonitord en 
periodiek aan een externe evaluatie worden 
onderworpen. Deze indicatoren, met 
inbegrip van relevante basisgegevens, 
leveren een minimale basis op om te 
kunnen beoordelen in hoeverre de 
doelstellingen van het EIT verwezenlijkt 
zijn. Met het oog op de verbetering van de 
resultaten van de EIT-outputs hebben de 
activiteiten van de KIG's een meetbare 
impact op de oprichting van duurzame 
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innovatieve start-ups en spin-offs, meer 
bepaald door de ondersteuning van het 
netwerken en de ondernemingsactiviteiten 
van diegenen die een EIT-graad hebben 
ontvangen of een EIT-opleiding volgen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 294/2008
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiële middelen uit Horizon 2020 
voor de uitvoering van deze verordening 
voor de periode van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2020 worden vastgesteld 
op 3 182,230 miljoen euro. De jaarlijkse 
kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegewezen binnen de 
grenzen van het financiële kader. De 
financiële bijdrage van het EIT aan de 
KIG's maakt deel uit van deze financiële 
middelen.

In de zin van punt [17] van het 
interinstitutioneel akkoord van xxx/201z 
tussen het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie betreffende 
samenwerking in begrotingszaken en 
goed financieel beheer, worden de 
financiële middelen uit Horizon 2020 voor 
de uitvoering van deze verordening voor de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020 vastgesteld op maximaal 
3 182,230 miljoen euro. Dit bedrag vormt 
voor de begrotingsautoriteit het 
voornaamste referentiepunt in de loop van 
de jaarlijkse begrotingsprocedure. De 
jaarlijkse kredieten worden door de 
begrotingsautoriteit toegewezen, 
onverminderd de bepalingen van de 
verordening tot bepaling van het
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2014-2020 en het Interinstitutioneel 
Akkoord van xxx/201z tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie betreffende samenwerking in 
begrotingszaken en een goed financieel 
beheer. De financiële bijdrage van het EIT 
aan de KIG's maakt deel uit van deze 
financiële middelen.
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