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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

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, groei en werkgelegenheid in 
Europa en het pakket dient uiting te geven 
aan de strategische visie zoals vervat in de 
mededeling van de Commissie van 6 
oktober 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Europa 2020 -kerninitiatief 
Innovatie-Unie", waarbij de Commissie 
zich ertoe verbindt de toegang voor de 
deelnemers sterk te vereenvoudigen.

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot 
uitmuntendheid op het vlak van 
onderzoek en innovatie en tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, groei en werkgelegenheid in 
Europa, en het pakket dient uiting te geven 
aan de strategische visie zoals vervat in de 
mededeling van de Commissie van 
6 oktober 2010 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Europa 2020 -
kerninitiatief Innovatie-Unie", waarbij de 
Commissie zich ertoe verbindt de toegang 
voor de deelnemers sterk te 
vereenvoudigen. Tegelijkertijd moet 
Horizon 2020 voldoende rekening houden 
met de noodzaak onderscheid te maken 
tussen verschillende types begunstigden.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "Horizon 2020" moet ondersteuning 
bieden voor de totstandbrenging en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 

(3) "Horizon 2020" moet ondersteuning 
bieden voor de totstandbrenging en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
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technologie vrij circuleren, door de 
samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten te versterken, met name via de 
toepassing van samenhangende regels.

technologie vrij circuleren, door de 
samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten te versterken, met name via de 
toepassing van samenhangende en 
transparante regels.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De regels voor deelname en 
verspreiding moeten op passende wijze 
rekening houden met de aanbevelingen van 
enerzijds het Europees Parlement, zoals 
vervat in het "Verslag over de 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek", 
en anderzijds de Raad met het oog op de 
vereenvoudiging van de administratieve en 
financiële vereisten van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek. Zij 
moeten voortbouwen op de 
vereenvoudigingen die reeds op grond van 
Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 
ten uitvoer zijn gelegd. Zij moeten de 
administratieve last voor de deelnemers 
verder verminderen en de financiële 
bepalingen vereenvoudigen teneinde het 
aantal financiële fouten terug te schroeven.
De regels moeten tevens naar behoren 
inspelen op de zorgpunten en 
aanbevelingen van de onderzoekswereld 
die tot uiting zijn gekomen in het debat 
rond de mededeling van de Commissie van 
29 april 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 

(4) De regels voor deelname en 
verspreiding moeten op passende wijze 
rekening houden met de aanbevelingen van 
enerzijds het Europees Parlement, zoals 
vervat in het "Verslag over de 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek", 
en anderzijds de Raad met het oog op de 
vereenvoudiging van de administratieve en 
financiële vereisten van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek. In zijn 
resolutie van 8 juni 2011 getiteld 
"Investeren in de toekomst: een nieuw 
meerjarig financieel kader (MFK) voor 
een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa"1 heeft het 
Europees Parlement bovendien 
opgeroepen tot een radicale 
vereenvoudiging van de EU-financiering 
voor onderzoek en innovatie, en heeft het 
benadrukt dat verhogingen van de 
middelen gepaard moeten gaan met een 
drastische vereenvoudiging van de 
financieringsprocedures. De regels 
moeten voortbouwen op de 
vereenvoudigingen die reeds op grond van 
Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
18 december 2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) 
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Regio's "Vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek" en het 
daaropvolgende Groenboek van 9 februari 
2011 "Van uitdagingen naar kansen: naar 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie".

ten uitvoer zijn gelegd. Zij moeten de 
administratieve last voor de deelnemers 
verder verminderen en de financiële 
bepalingen vereenvoudigen teneinde het 
aantal financiële fouten terug te schroeven. 
De regels moeten tevens naar behoren 
inspelen op de zorgpunten en 
aanbevelingen van de onderzoekswereld 
die tot uiting zijn gekomen in het debat 
rond de mededeling van de Commissie van 
29 april 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek" en het 
daaropvolgende Groenboek van 9 februari 
2011 "Van uitdagingen naar kansen: naar 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie". Concreet moeten de nieuwe, 
vereenvoudigde regels voor deelname en 
verspreiding erop gericht zijn de 
gemiddelde termijn voor de toekenning 
van subsidies 100 dagen korter te maken 
dan in 2011, conform het voorstel van de 
Commissie in haar mededeling van 
30 november 2011 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's met als titel 
"Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie"2. 
__________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)808 definitief.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De regels voor deelname en 
verspreiding in Horizon 2020 moeten van 
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meet af aan duidelijk en transparant zijn 
en zoveel mogelijk voor de deelname van 
kmo's zorgen. Met het oog op de 
rechtszekerheid en duidelijkheid moeten 
de regels in beginsel gedurende de gehele 
programmaperiode geldig blijven. Indien 
er een regel moet worden aangepast, mag 
dit niet ten koste gaan van deelnemers 
wier project in het kader van de tot dan 
geldende regels is goedgekeurd. Alle 
relevante instructies voor begunstigden en 
accountants moeten vanaf de start van het 
programma beschikbaar zijn.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 
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moet echter worden voorzien in de nodige 
flexibiliteit, zodat specifieke regels kunnen 
worden aangenomen wanneer de specifieke 
kenmerken van de verschillende acties dit 
vereisen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Commissie.

moet er echter worden voorzien in de 
nodige flexibiliteit, zodat er specifieke 
regels kunnen worden aangenomen 
wanneer de specifieke kenmerken van de 
verschillende acties of de geringe afstand 
ervan tot de markt dit vereisen, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
Commissie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 
verleend.

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. Horizon 2020 moet zorgen 
voor een aanzienlijke afname van de 
bureaucratische last voor begunstigden. 
Daarom moeten de gangbare 
kostenberekeningspraktijken van de 
begunstigden overeenkomstig het 
Financieel Reglement, de internationale 
standaarden voor administratieve 
verslaglegging en de 
subsidiabiliteitscriteria zo breed mogelijk 
worden geaccepteerd om de 
administratieve last te verlagen. De 
financiële bijstand van de Unie kan in 
verschillende vormen worden verleend.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Kleine en middelgrote 
ondernemingen vormen een belangrijke 
bron van innovatie en groei in Europa en 
daarom moet een grote betrokkenheid van 
deze ondernemingen bij Horizon 2020 
actief bevorderd en vereenvoudigd 
worden. Hiertoe is het van essentieel 
belang slechts één enkele definitie van 
kmo's te gebruiken, in overeenstemming 
met aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen1.
__________
1 PB L 124 van 30.5.2003, blz. 36.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast 
voor elke soort actie, zonder onderscheid 
naar het soort begunstigde.

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project, moet er
een vereenvoudigd model voor de 
vergoeding van kosten worden 
aangenomen waarin meer wordt gewerkt 
met forfaitaire bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten en met een vast 
terugbetalingstarief voor alle activiteiten, 
en waarin tegelijk ruimte is voor 
differentiatie volgens het type 
begunstigde.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Specifieke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen die specifieke 
regels vereisen.

(13) Specifieke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie kunnen worden aangepakt 
door middel van nieuwe en mogelijk 
doeltreffender financieringsvormen zoals 
prijzen, precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen die specifieke 
regels evenals een verbeterd en meer 
gericht gebruik van innovatieve financiële 
instrumenten vereisen. De lidstaten en de 
Commissie moeten ernaar streven de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid hiervan 
voor de desbetreffende belanghebbenden 
te vergroten.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Deze regels moeten zorgen voor 
een maximale transparantie, 
verklaarbaarheid en democratische 
controle van innovatieve financiële 
instrumenten en mechanismen waarbij de 
begroting van de EU betrokken is, in het 
bijzonder voor wat betreft de verwachte en 
werkelijke bijdrage van deze instrumenten 
en mechanismen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de Unie.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus proportionele 
maatregelen worden genomen.

(15) Om de financiële belangen van de
Unie te beschermen, moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus de nodige,
proportionele en efficiënte maatregelen 
worden genomen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Ten behoeve van de transparantie 
moeten de namen van de deskundigen die 
de Commissie of relevante 
financieringsorganen hebben bijgestaan 
openbaar worden gemaakt. Wanneer deze 
bekendmaking een gevaar inhoudt voor de 
veiligheid of integriteit van de deskundigen 
of hun privacy onnodig schaadt, moeten de 
Commissie en de financieringsorganen de 
mogelijkheid hebben af te zien van de 
bekendmaking van de namen.

(17) Ten behoeve van de transparantie 
moeten de namen van de juridische 
entiteiten aan wie financiering is verstrekt 
en van de deskundigen die de Commissie 
of relevante financieringsorganen hebben 
bijgestaan, openbaar worden gemaakt. 
Wanneer er kan worden van uitgegaan dat
deze bekendmaking de commerciële 
belangen van de deelnemer zal schaden of
een gevaar inhoudt voor de veiligheid of 
integriteit van de deskundigen of hun 
privacy onnodig schaadt, moeten de 
Commissie en de financieringsorganen de 
mogelijkheid hebben af te zien van de 
bekendmaking van de namen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een financieringsorgaan kan regels 
vaststellen die afwijken van de bepalingen 
in deze verordening of van de bepalingen 
in Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 

3. Een financieringsorgaan kan regels 
vaststellen die afwijken van de bepalingen 
in deze verordening of van de bepalingen 
in Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
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Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 
is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven.

Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 
is, op voorwaarde dat de Commissie 
hiervoor haar voorafgaande goedkeuring 
heeft gegeven, en in dit laatste geval stelt 
de Commissie de twee takken van de 
begrotingsautoriteit hiervan naar behoren 
in kennis.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van artikel 3 verstrekt
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten of geassocieerde landen alle 
nuttige informatie die in haar bezit is over 
de resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

1. Met inachtneming van artikel 3 maakt
de Commissie de namen van de 
ontvangers van EU-financiering 
openbaar en verstrekt ze op verzoek aan 
de instellingen en organen van de EU en 
aan de lidstaten of geassocieerde landen 
alle nuttige informatie die in haar bezit is 
over de resultaten die zijn gegenereerd 
door een deelnemer die EU-financiering 
heeft ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] kan de financiering worden verleend 
in een of meer van de vormen als 
vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement], met 
name in de vorm van subsidies, prijzen, 
inkoop en financiële instrumenten.

In overeenstemming met artikel 10 van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] kan de financiering worden verleend 
in een of meer van de vormen als 
vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement], met 
inbegrip van subsidies, prijzen, inkoop en 
financiële instrumenten.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een voorstel dat indruist tegen 
fundamentele ethische beginselen of van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving dan 
wel niet in overeenstemming is met de 
voorwaarden van Besluit (EU) XX/XX 
[specifiek programma], in het 
werkprogramma of in de uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen, kan op elk 
moment van de evaluatie-, selectie- en 
gunningsprocedures worden uitgesloten.

3. Een voorstel dat indruist tegen 
fundamentele ethische beginselen of van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving dan 
wel niet in overeenstemming is met de 
voorwaarden van Besluit (EU) XX/XX 
[specifiek programma], in het 
werkprogramma of in de uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen, moet van de 
evaluatie-, selectie- en gunningsprocedures 
worden uitgesloten.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt één terugbetalingstarief van de 
subsidiabele kosten gehanteerd voor alle 
activiteiten die in het kader van een actie 
worden gefinancierd. Het 
maximumpercentage wordt in het 
werkprogramma of werkplan vastgesteld.

3. Er wordt één terugbetalingstarief van de 
subsidiabele kosten gehanteerd voor alle 
activiteiten die in het kader van een actie 
worden gefinancierd. Dit vaste 
terugbetalingstarief laat evenwel een 
differentiatie volgens het type begunstigde 
toe. Het maximumpercentage wordt in het 
werkprogramma of werkplan vastgesteld.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig verordening (EU) 
nr. XX/2012 [het Financieel Reglement], 
de internationale standaarden voor 
administratieve verslaglegging en de 
subsidiabiliteitscriteria worden de 
gangbare kostenberekeningspraktijken 
van de begunstigden zo breed mogelijk 
geaccepteerd.
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Directe subsidiabele personeelskosten 
kunnen gefinancierd worden op basis van 
een tabel van eenheidskosten die is
vastgesteld overeenkomstig de gangbare 
kostenberekeningspraktijken van de 
deelnemer, mits aan de volgende vier
cumulatieve criteria is voldaan:

2. Directe subsidiabele personeelskosten 
kunnen gefinancierd worden op basis van 
een tabel van eenheidskosten die zijn
vastgesteld als referentietarieven voor 
verschillende categorieën onderzoekers en 
die jaarlijks door de Commissie worden 
bijgewerkt. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de tarieven voor 
verschillende landen: deze tarieven 
worden verkregen door de 
correctiecoëfficiënten voor de kosten van 
levensonderhoud in het land toe te passen. 
De tabellen met eenheidskosten moeten 
voldoen aan de volgende cumulatieve 
criteria:

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de kosten worden berekend op basis 
van de totale feitelijke personeelskosten 
zoals die in de algemene boekhouding van 
de deelnemer zijn geregistreerd en die aan 
de hand van de gebudgetteerde of 
geraamde elementen aangepast kunnen 
worden overeenkomstig de door de 
Commissie gedefinieerde voorwaarden;

Schrappen

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de kosten zijn in overeenstemming met (b) artikel 23;
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artikel 23;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de kosten zijn in overeenstemming met
het non-profitbeginsel waarbij tevens 
gewaarborgd wordt dat dubbele 
subsidiëring van kosten wordt voorkomen;

(c) het non-profitbeginsel waarbij tevens 
gewaarborgd wordt dat dubbele 
subsidiëring van kosten wordt voorkomen;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de kosten worden berekend met 
inachtneming van artikel 25 inzake het 
productieve aantal uren.

(d) de bepalingen van artikel 25 inzake het 
productieve aantal uren.
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