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BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020" maakt 
deel uit van het pakket voorstellen tot vaststelling van het EU-programma voor onderzoek en 
innovatie voor 2014-2020. Het pakket bepaalt overeenkomstig welke regels verschillende 
soorten subsidies voor onderzoek en daaraan gerelateerde ondersteuningsactiviteiten kunnen 
worden toegekend aan bepaalde instellingen, en de resultaten van dat onderzoek kunnen 
worden verspreid en benut. 

De rapporteur meent dat het belang van de Commissie ontwikkelingssamenwerking bij dit 
voorstel erin bestaat te garanderen dat Horizon 2020 openstaat voor actoren in 
ontwikkelingslanden en dat de nadruk op Europees toponderzoek en de Europa 2020-strategie 
niet doorslaat in de richting van "fort Europa". 

Om een wereldleider in onderzoek en innovatie te zijn, moet de EU werken met actoren van 
over de hele wereld, putten uit hun specifieke expertise en wereldwijde uitdagingen 
aanpakken. Op die manier zal het Horizon 2020-programma bijdragen tot het aanpakken van 
vraagstukken als gezondheid en klimaatverandering en ook tot het opbouwen van 
onderzoekscapaciteiten en kennis in derde landen. Dit alles is in het voordeel van zowel de 
EU als deze partnerlanden en sluit ook aan bij het beginsel van de coherentie van het 
ontwikkelingsbeleid. Daarenboven kan onderzoekssamenwerking een nuttige vorm van 
coöperatie zijn voor die landen – vooral de landen met een gemiddeld inkomen – die niet 
meer van bilaterale steun van de EU kunnen genieten in het kader van het nieuwe 
financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking voor 2014-2020.  

De rapporteur is verheugd over de voorstellen om de regels te vereenvoudigen en de 
deelname van kmo's te versterken. Veel kmo's kunnen helpen innoverende oplossingen voor 
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen aan te reiken en hun expertise moet worden benut. 
Hij verheugt zich over de voorstellen voor flexibele subsidiemethodes met inbegrip van 
stimulansen en verheugt zich eveneens over de handhaving van het beginsel dat vrije toegang 
tot onderzoekspublicaties steunt. 

Hij is echter van mening dat de regels verder versterkt en verduidelijkt kunnen worden om de 
belangen van de ontwikkelingslanden beter te bevorderen. 

Met dit ontwerpadvies wordt daarom getracht te garanderen dat onderzoekers, 
onderzoeksinstellingen en ondernemingen van minder ontwikkelde landen kunnen deelnemen
aan projecten die gefinancierd worden door het onderzoeksprogramma alsmede door publiek-
private en publiek-publieke samenwerkingen. 

Met het advies wordt tevens beoogd te garanderen dat de resultaten van al het onderzoek, met 
inbegrip van gegevens en innovaties, toegankelijk zijn voor deze en alle andere 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. 

AMENDEMENTEN
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De Commissie ontwikkelingssamenwerking 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 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, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking, via de 
toepassing van vereenvoudigde procedures. 
De financiële bijstand van de Unie kan in 
verschillende vormen worden verleend.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Zoals gebleken, is het garantiefonds 
voor de deelnemers dat is opgezet 
krachtens Verordening (EG) nr. 1906/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot vaststelling van 
de regels voor de deelname van 
ondernemingen, onderzoekscentra en
universiteiten aan acties op grond van het 
zevende kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013) en dat door de Commissie 
wordt beheerd, een belangrijk 
vrijwaringsmechanisme om de risico's te 
beperken die verbonden zijn aan 

(16) Zoals gebleken, is het garantiefonds 
voor de deelnemers dat is opgezet 
krachtens Verordening (EG) nr. 1906/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot vaststelling van 
de regels voor de deelname van 
ondernemingen, onderzoekscentra, 
universiteiten en maatschappelijke 
organisaties aan acties op grond van het 
zevende kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013) en dat door de Commissie 
wordt beheerd, een belangrijk 
vrijwaringsmechanisme om de risico's te 
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verschuldigde bedragen die niet worden 
terugbetaald door in gebreke blijvende 
deelnemers. Het is derhalve noodzakelijk 
om voor de deelnemers een nieuw 
garantiefonds in te stellen ("het Fonds"). 
Om te zorgen voor een efficiënter beheer 
en een betere dekking van het risico van 
deelnemers, moet het Fonds acties 
omvatten uit hoofde van het programma 
dat is opgezet krachtens Besluit nr. 
1982/2006/EG, het programma opgezet bij 
het besluit van de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
(2007-2011), het programma opgezet bij 
het besluit […] van de Raad van X 2011 tot 
instelling van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2012-2013), alsmede acties 
uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
XX/XX ["Horizon 2020"] en Verordening 
(Euratom) nr. XX/XX van de Raad 
betreffende onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2014-2018) die een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie [Euratom H2020]. Programma's 
van instanties die geen organen van de 
Unie zijn, mogen niet in aanmerking 
komen voor dekking door het Fonds.

beperken die verbonden zijn aan 
verschuldigde bedragen die niet worden 
terugbetaald door in gebreke blijvende 
deelnemers. Het is derhalve noodzakelijk 
om voor de deelnemers een nieuw 
garantiefonds in te stellen ("het Fonds"). 
Om te zorgen voor een efficiënter beheer 
en een betere dekking van het risico van 
deelnemers, moet het Fonds acties 
omvatten uit hoofde van het programma 
dat is opgezet krachtens Besluit nr. 
1982/2006/EG, het programma opgezet bij 
het besluit van de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
(2007-2011), het programma opgezet bij 
het besluit […] van de Raad van X 2011 tot 
instelling van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2012-2013), alsmede acties 
uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
XX/XX ["Horizon 2020"] en Verordening 
(Euratom) nr. XX/XX van de Raad 
betreffende onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2014-2018) die een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie [Euratom H2020]. Programma's 
van instanties die geen organen van de 
Unie zijn, mogen niet in aanmerking 
komen voor dekking door het Fonds.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
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deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name regels over de vrije 
toegang tot resultaten en gegevens, of
aanvullende exploitatie-, verspreidings- of 
licentievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen of om 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken wanneer zwaarwegende openbare 
belangen op het spel staan.

Motivering

In het geval van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals de strijd tegen virussen en 
epidemieën, het terugdringen van de klimaatverandering, de strijd tegen woestijnvorming, 
bestaat er een zwaarwegend openbaar belang om de resultaten snel en breed te verspreiden 
en producten van grensverleggend onderzoek universeel toegankelijk te maken via het correct 
verstrekken van licenties.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Alle onderzoek en innovatie 
bouwen voort op de mogelijkheid van 
wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers over de hele 
wereld om onbelemmerd toegang te 
hebben tot wetenschappelijke informatie, 
ze te delen en te gebruiken. Dit is van 
bijzonder belang voor actoren in 
ontwikkelingslanden, waar de lokale 
onderzoekscapaciteiten verbeterd moeten 
worden en die via samenwerking met EU-
partners ertoe zullen bijdragen de 
gemeenschappelijke wereldwijde 
uitdagingen aan te pakken en 
toponderzoek van de Unie te bevorderen. 
Om de verspreiding en benutting van 
kennis te vergroten, moet gratis vrije 
toegang tot wetenschappelijke publicaties, 
zoals reeds opgenomen in het zevende 
kaderprogramma, het basisbeginsel zijn 
voor wetenschappelijke publicaties die 
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overheidsfinanciering krijgen uit hoofde 
van Horizon 2020. Voorts moet 
Horizon 2020 vrije toegang tot overige 
wetenschappelijke gegevens die via door 
de overheid gefinancierd onderzoek 
geproduceerd of verzameld zijn, 
bevorderen, met inachtneming van 
intellectuele-eigendomsrechten, om 
ervoor te zorgen dat vrije toegang tot 
dergelijke gegevens tegen 2020 de regel 
wordt.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Specifieke licentieschema's die 
gebaseerd zijn op aan openbaar 
gefinancierd onderzoek gelieerde sociale 
verplichtingen moeten bevorderd worden 
voor resultaten met betrekking tot 
technologieën waarmee belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen kunnen 
worden aangepakt, zoals de ontwikkeling 
van nieuwe medische technologieën 
(bijvoorbeeld geneesmiddelen, diagnostiek 
of vaccins) of technologieën ter 
bestrijding van de klimaatverandering.

Motivering

Licentieschema's zoals "Equitable Access Licensing", "Socially Responsible Licensing" of 
"Global Access Licensing", die ontwikkeld werden door universiteiten, openbare instellingen 
of maatschappelijke organisaties, zijn voorbeelden van licentieovereenkomsten die het 
maatschappelijk voordeel van onderzoeksresultaten trachten te maximaliseren.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) De regels moeten waarborgen 
dat onderzoekers, onderzoeksinstituten, 
bedrijven en burgers van derde landen 
vrije toegang hebben tot 
wetenschappelijke publicaties en, voor wat 
betreft de ontwikkelingslanden, tot 
onderzoeksresultaten die nuttig kunnen 
zijn om problemen op het vlak van 
gezondheid, honger en ondervoeding aan 
te pakken.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quinquies) Bij het selecteren van de 
voorstellen moet het impactcriterium de 
mogelijke reikwijdte van de verspreiding 
en de openbare beschikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten en -gegevens 
bevatten, waarbij voorrang moet worden 
gegeven aan projecten die een bredere 
verspreiding en exploitatie van de 
resultaten tot gevolg kunnen hebben.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 sexies) Het bundelen van octrooien 
moet aangemoedigd worden om het delen 
van gepatenteerde wetenschappelijke 
gegevens mogelijk te maken en om de 
gezamenlijke inspanningen en de O&O-
samenwerking op het vlak van specifieke 
technologische behoeften te verhogen, 
vooral binnen de context van Europese of 
wereldwijde maatschappelijke 
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uitdagingen. 

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren 
van de resultaten via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen;

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren, 
via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen, van artikelen met 
de onderzoeksresultaten, zoals 
wetenschappelijke publicaties in 
tijdschriften met collegiale toetsing;

Motivering

De publicatie van onderzoeksresultaten is een essentieel onderdeel van de wetenschappelijke 
methode. Als er experimenten of berekeningen in worden beschreven, moeten die voldoende 
details bevatten zodat een onafhankelijke onderzoeker het experiment of de berekening zou 
kunnen herhalen om de resultaten te verifiëren.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "benutten/exploitatie": het direct 
gebruik van resultaten voor de 
ontwikkeling, vervaardiging en het op de 
markt brengen van een product of proces, 
of voor het creëren en verlenen van een 
dienst;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) "eerlijke en redelijke 
voorwaarden": voorwaarden, met 
inbegrip van voorwaarden vrij van 
royalty's, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het verzoek om 
toegang en/of met de omvang, duur of 
andere kenmerken van het beoogde 
gebruik;

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben, met inbegrip van organisaties 
zonder winstoogmerk en maatschappelijke 
organisaties;

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 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 

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 of derde
landen alle nuttige informatie die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer binnen 
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ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

een actie die EU-financiering heeft 
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Amendement 14

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. In het relevante werkprogramma wordt 
deelname aan Horizon 2020 of aan 
onderdelen ervan beperkt en uitgesloten
voor:

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) juridische entiteiten (met inbegrip van 
elke lokale entiteit) waarvan de deelname, 
vanwege de doelstellingen die ze 
nastreven, hun plaats van vestiging, de 
aard of de plaats van hun 
werkzaamheden, ertoe zou leiden dat de 
Unie een door een ernstige inbreuk op het 
internationaal recht (met inbegrip van het 
internationaal humanitair recht) 
veroorzaakte situatie als wettig zou 
beschouwen of waarvan de deelname zo'n 
situatie in stand zou helpen houden, 
wanneer zo'n inbreuk is vastgesteld in een 
resolutie van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties of in een uitspraak of 
advies van het Internationaal 



PE489.623v02-00 12/29 AD\911726NL.doc

NL

Gerechtshof;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondernemingen die gevestigd zijn in 
een derde land dat zichzelf aanprijst als 
offshore financieel centrum, waar geen of 
alleen maar nominale belastingen van 
toepassing zijn, dat geen doeltreffende 
informatie-uitwisseling met buitenlandse 
belastinginstanties heeft, dat een 
gebrekkige transparantie van wetgeving, 
rechtspraak en administratieve 
voorschriften heeft, of dat geen 
verplichting inzake een substantiële lokale 
aanwezigheid kent;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridische entiteiten die gevestigd zijn 
in derde landen waar de voorwaarden 
voor deelname van juridische entiteiten 
van de lidstaten aan de onderzoeks- en 
innovatieprogramma's van die derde 
landen als nadelig worden beschouwd 
voor de belangen van de Unie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
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onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde, mits de juridische 
entiteit grensoverschrijdend kan 
concurreren en sociale uitdagingen van 
wereldwijde aard en met een Europese 
dimensie aanpakt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt bij cöordinatie- en 
ondersteuningsacties en bij opleidings- en 
mobiliteitsacties de deelname van één 
juridische entiteit als minimumvoorwaarde 
gehanteerd.

4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt bij cöordinatie- en 
ondersteuningsacties en bij opleidings- en 
mobiliteitsacties de deelname van één 
juridische entiteit als minimumvoorwaarde 
gehanteerd, mits de juridische entiteit 
grensoverschrijdend kan concurreren en 
sociale uitdagingen van wereldwijde aard 
en met een Europese dimensie aanpakt.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten.

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie van de 
resultaten, wanneer in het kader van de 
uitnodiging die exploitatie verwacht of 
geëist wordt, en een plan voor de
verspreiding van de resultaten, met 
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inbegrip van een gegevensbeheer- en 
gegevensuitwisselingsplan, bevatten.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In elk voorstel voor onderzoek met 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 
naar nieuwe medische technologieën, in 
het bijzonder met betrekking tot zeldzame, 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten, met inbegrip van behandelingen, 
vaccins en medische diagnostiek, worden 
strategieën overwogen om de 
onmiddellijke en zo breed mogelijke 
verspreiding en benutting van en toegang 
tot deze technologie te garanderen, 
wanneer het ontbreken van toegang tot de 
technologie een bedreiging zou zijn voor 
de volksgezondheid.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het impactcriterium bevat de 
mogelijke reikwijdte van de verspreiding 
en de openbare beschikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten en -gegevens, 
waarbij voorrang moet worden gegeven 
aan projecten die een bredere 
verspreiding en exploitatie van de 
resultaten tot gevolg kunnen hebben.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de subsidieovereenkomst kunnen de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers met betrekking tot 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding worden vastgesteld voor 
zover zij niet reeds in deze verordening 
zijn vastgesteld.

3. In de subsidieovereenkomst kunnen de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers met betrekking tot 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding worden vastgesteld voor 
zover zij niet reeds in deze verordening 
zijn vastgesteld. In voorkomend geval zijn 
deze bijkomende rechten en 
verplichtingen gericht op de zo breed 
mogelijke verspreiding en exploitatie van 
de resultaten naar de EU-inwoners en de 
niet-EU-inwoners en de toekenning van 
een licentie door middel van 
maatschappelijk verantwoorde 
licentiestrategieën, rekening houdend 
zowel met de behoefte aan internationale 
samenwerking om de maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken als met de 
externe en ontwikkelingsdoelstellingen 
van de Unie.

Amendement 24

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 het evenwicht tussen alle 
betrokken belangen, het genderevenwicht 
en de geografische spreiding bij de 
aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd.

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd, met inbegrip van 
het publiceren van diens volledige 
verklaring van professionele activiteiten 
en financiële belangen, zoals octrooien en 
aandelen. Belanghebbenden of personen 
met belangenconflicten mogen niet "op 
persoonlijke titel" deelnemen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII bis – titel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VII bis
SPECIFIEKE GEVALLEN

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 bis
1. Overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020] kan Horizon 2020 worden 
uitgevoerd door middel van publiek-
private partnerschappen, mits alle 
betrokken partners zich ertoe verbinden 
de ontwikkeling en uitvoering van 
Horizon 2020 te steunen.
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2. Publiek-private partnerschappen 
worden op een open en transparante wijze 
geselecteerd op basis van een evaluatie 
door onafhankelijke deskundigen 
overeenkomstig artikel 37 van deze 
Verordening. Deze evaluatie vindt plaats 
aan de hand van de volgende criteria:
(a) de toegevoegde waarde van acties op 
EU-niveau;
(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en sociaaleconomische 
vraagstukken.
3. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een publiek-privaat partnerschap, 
mits aan de volgende criteria is voldaan 
en deze criteria zijn vastgelegd in een 
contractuele overeenkomst:
(a) het engagement op de lange termijn 
van alle partners op basis van een 
gedeelde visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;
(b) de omvang van de betrokken middelen 
en het vermogen extra investeringen in 
onderzoek en innovatie aan te trekken;
(c) een duidelijke omschrijving van de rol 
die elk van de partners vervult en de 
overeengekomen prestatie-indicatoren 
voor de gekozen periode.
4. De regels voor deelname aan en 
verspreiding van publiek-private 
partnerschappen die worden gevormd en 
gefinancierd in het kader van Horizon 
2020 zijn volledig in overeenstemming 
met Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement], evenals met de 
regels zoals neergelegd in deze 
verordening, behalve wanneer op grond 
van hun specifieke behoeften ervan moet 
worden afgeweken. Elke in deze 
verordening vastgelegde afwijking van de 
regels wordt vastgelegd in een 
contractuele overeenkomst.
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5. De regels voor publiek-private 
partnerschappen kunnen afwijken van het 
Statuut van de ambtenaren van de Unie 
voor zover de besluiten tot oprichting van 
deze organen overeenkomstig artikel 1 
bis, lid 2, van het Statuut van de 
ambtenaren niet voorzien in de toepassing 
van het Statuut van de ambtenaren.
6. De betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan een van de volgende 
vormen aannemen:
(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht op basis van artikel 187 
VWEU in het kader van het zevende 
kaderprogramma, onder voorbehoud van 
de aanpassing van de bijbehorende 
basisbesluiten; aan nieuwe publiek-
private partnerschappen opgezet op basis 
van artikel 187 VWEU; en aan andere 
financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of 
(vii)] van Verordening (EU) nr. XX/XX 
[het Financieel Reglement]. Deze vorm 
van partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;
(b) het aangaan van contractuele 
afspraken tussen de partners bedoeld in 
lid 1, bevattende een beschrijving van de 
doelstellingen van het partnerschap, de 
respectieve verplichtingen van de 
partners, de belangrijkste prestatie-
indicatoren en de te verrichten prestaties, 
inclusief de identificatie van onderzoeks-
en innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 moeten worden ondersteund.
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 ter
Publiek-publieke partnerschappen

1. De in deze verordening vastgestelde 
regels zijn ook van toepassing op publiek-
publieke partnerschappen in de zin van 
artikel [20] van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].
2. Publiek-publieke partnerschappen die 
worden gefinancierd via het ERA-NET-
instrument kunnen in aanmerking komen 
voor medefinanciering uit hoofde van 
Horizon 2020, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
(a) een significant niveau van 
voorafgaande financiële verbintenissen, 
aangegaan door de entiteiten die aan de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen;
(b) geharmoniseerde regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties;
3. Publiek-publieke partnerschappen 
kunnen worden ondersteund binnen een 
of meer in artikel 5, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020] vermelde prioriteiten.
4. Gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven 
overeenkomstig artikel 185 VWEU 
kunnen in aanmerking komen voor 
medefinanciering uit hoofde van Horizon 
2020, mits aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
(a) een bestaande behoefte aan een 
specifieke uitvoeringsstructuur op basis 
van artikel 185 VWEU;
(b) een hoge mate van inzet van de 
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deelnemende landen voor integratie op 
wetenschappelijk, beleidsmatig en 
financieel gebied;
(c) de toegevoegde waarde van acties op 
EU-niveau;
(d) kritische massa, als het gaat om de 
omvang van en het aantal betrokken 
programma’s, de overeenkomsten tussen 
activiteiten en in hoeverre ze betrekking 
hebben op relevant onderzoek.
5. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een gezamenlijke 
programmeringsinitiatief, mits aan de 
volgende criteria is voldaan en deze 
criteria zijn vastgelegd in een contractuele 
overeenkomst:
(a) een duidelijke omschrijving van de na 
te streven doelstelling en de relevantie 
ervan voor de Horizon 2020-
doelstellingen en bredere 
beleidsdoelstellingen van de Unie;
(b) duidelijke financiële verbintenissen 
van de deelnemende landen, onder meer 
over het bundelen van nationale en/of 
regionale investeringen voor 
transnationaal onderzoek en innovatie.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de andere gezamenlijke eigenaren
moeten een eerlijke en redelijke
vergoeding ontvangen.

(b) de vergoeding is eerlijk en redelijk, als 
door de gezamenlijke eigenaren 
vergoeding wordt gevraagd voor het 
verlenen van niet-exclusieve licenties aan 
derden ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten.

Amendement 30
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Niettegenstaande de bepalingen van 
dit artikel kunnen de deelnemers een 
andere toewijzing van het eigendomsrecht 
van de resultaten overeenkomen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke 
bescherming niet voornemens is om die 
resultaten over te dragen aan een andere 
entiteit die in een lidstaat of geassocieerd 
land gevestigd is, moet hij voorafgaand aan 
enige verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 
beschermen.

Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
niet wenst te beschermen, moet hij 
voorafgaand aan enige verspreiding van die 
resultaten de Commissie of het 
financieringsorgaan hiervan in kennis 
stellen. Namens de Europese Unie kan de 
Commissie of het financieringsorgaan de 
eigendom van deze resultaten overnemen 
en de noodzakelijke maatregelen nemen 
om deze, rekening houdend met het 
openbaar belang, adequaat te beschermen 
en zo breed mogelijk te verspreiden.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende exploitatieverplichtingen 
worden vastgesteld. Alle aanvullende 
verplichtingen worden in het 
werkprogramma of in het werkplan 
vermeld.

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende exploitatieverplichtingen 
worden vastgesteld. Alle aanvullende 
verplichtingen worden in het 
werkprogramma of in het werkplan 
vermeld. Wanneer onderzoek wordt 
verricht op een gebied met relevantie voor 
het aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen zoals gezondheid of 
klimaatverandering, zijn deze aanvullende 
verplichtingen gericht op de zo breed 
mogelijke opname van innoverende 
oplossingen met inachtneming van 
intellectuele-eigendomsrechten, in het 
algemeen belang zowel in als buiten de 
Unie, en de licenties aan derden voor het 
gebruik van resultaten worden 
automatisch op niet-exclusieve 
voorwaarden verleend.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende verspreidingsverplichtingen 
worden vastgesteld.

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende verspreidingsverplichtingen 
worden vastgesteld. Wanneer onderzoek 
wordt verricht op een gebied met 
relevantie voor het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen, zoals 
gezondheid of klimaatverandering, zijn 
deze aanvullende verplichtingen gericht 
op de toegankelijkheid van 
onderzoeksresultaten voor diegenen die 
het meest getroffen worden door de 
specifieke maatschappelijke uitdaging, 
met inachtneming van de intellectuele-
eigendomsrechten.
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Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld.
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld.
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden, met inbegrip 
van de gebieden die van belang zijn voor 
de duurzame ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden en de minst 
ontwikkelde landen.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstellen bevatten een beheerplan en 
een plan voor de uitwisseling van 
gegevens en andere resultaten om ervoor 
te zorgen dat ze zo breed en zo vrij 
mogelijk beschikbaar zijn, waarbij de 
mogelijke behoefte aan exclusief gebruik 
van de onderzoeksresultaten erkend 
wordt.

Amendement 36
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen.

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen. Omwille 
van de transparantie worden deze 
verslagen openbaar gemaakt.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten te 
exploiteren. De mogelijkheid om licenties
op exclusieve basis te verlenen is beperkt 
tot uitzonderlijke gevallen en mag niet 
strijdig zijn met het doel van maximale 
verspreiding en exploitatie van de 
resultaten. De voorwaarden voor deze 
licenties worden in de 
subsidieovereenkomst vastgesteld.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in een derde land 
dat niet geassocieerd is met Horizon 2020 
indien zij van mening zijn dat de verlening 
of overdracht niet strookt met het belang 
van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen. 

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in een derde land 
dat niet geassocieerd is met Horizon 2020 
indien zij van mening zijn dat de verlening 
of overdracht niet strookt met het belang 
van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU en van de samenwerking met 
derde landen om maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken of niet in 
overeenstemming is met ethische 
beginselen of veiligheidsoverwegingen

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelnemers dienen de background verband 
houdende met hun actie te allen tijde in een 
schriftelijke overeenkomst vast leggen.

Deelnemers dienen de noodzakelijke
background verband houdende met hun 
actie te allen tijde in een schriftelijke 
overeenkomst vast te leggen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
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afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend.

afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend, tenzij 
anderszins bepaald door de deelnemers.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een in een lidstaat of geassocieerd land 
gevestigde gelieerde entiteit heeft ten 
aanzien van de resultaten of background 
eveneens toegangsrechten indien een 
dergelijke toegang noodzakelijk is om de 
resultaten te exploiteren die door de partner 
gegenereerd zijn waaraan de entiteit 
gelieerd is, tenzij hieromtrent in de 
consortiumovereenkomst andere 
voorzieningen zijn getroffen.

3. Een in een lidstaat, geassocieerd of
derde geassocieerd land gevestigde 
gelieerde entiteit heeft ten aanzien van de 
resultaten of background eveneens 
toegangsrechten indien een dergelijke 
toegang noodzakelijk is om de resultaten te 
exploiteren die door de partner gegenereerd 
zijn waaraan de entiteit gelieerd is, tenzij 
hieromtrent in de consortiumovereenkomst 
andere voorzieningen zijn getroffen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan tot één 
jaar na de beëindiging van de actie
worden ingediend. De deelnemers kunnen 
echter een andere termijn overeenkomen.

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan te allen 
tijde worden ingediend. De deelnemers 
kunnen echter in uitzonderlijke gevallen 
binnen de context van een bepaalde actie 
een andere termijn bepalen. Deze termijn 
houdt rekening met de aard van de 
resultaten en het doel van deze 
toegangsrechten.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 bis
Toegangsrechten voor derden

1. Na het beëindigen van de actie kunnen 
derden om toegangsrechten tot de 
resultaten van de deelnemers aan deze 
actie verzoeken en deze toegangsrechten 
verkrijgen om onder licentie te gebruiken.
Deze toegangsrechten worden op een niet-
exclusieve basis en op eerlijke en redelijke 
voorwaarden verleend, zoals bepaald in de 
consortiumovereenkomst.
2. Na het beëindigen van de actie kunnen 
derden om toegangsrechten tot de 
resultaten van de deelnemers aan deze 
actie verzoeken en deze toegangsrechten 
verkrijgen om onder licentie te gebruiken, 
maar enkel voor zover redelijkerwijs 
nodig en enkel teneinde de resultaten te 
verspreiden en te exploiteren.
Deze toegangsrechten worden op een niet-
exclusieve basis en op eerlijke en redelijke 
voorwaarden verleend, zoals bepaald in de 
consortiumovereenkomst.
3. De voorwaarden voor het op grond van 
de leden 1 en 2 verlenen van 
toegangsrechten worden in de 
consortiumovereenkomst opgenomen en 
er wordt naar verwezen in de 
subsidieovereenkomst. De voorgestelde 
voorwaarden voor het gebruik van de 
resultaten door derden ten behoeve van 
onderzoek en van de background die 
noodzakelijk is voor het gebruik van 
resultaten in onderzoek worden getoetst 
als deel van de beoordeling van het 
voorstel.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van innovatie die uiterst 
relevant is voor de behoeften van 
ontwikkelingslanden, met inbegrip van de 
wereldwijde gezondheid, neemt de 
Commissie in de subsidieovereenkomst 
licentievoorwaarden op om de toegang tot 
en de betaalbaarheid van biomedische 
producten in ontwikkelingslanden te 
verbeteren.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke bepalingen over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding met inbegrip van 
licentiebepalingen, worden vastgelegd in 
de voorwaarden voor een prijsuitreiking 
teneinde een maximale opname van de 
resultaten en een betaalbare en breed 
verspreide toegang tot de resultaten te 
garanderen.
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