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Amendement 35
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en bij te 
dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van
haar industrie. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en ertoe bij te 
dragen dat de Unie en haar industrie
duurzamer, concurrerender en 
veerkrachtiger worden. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

Or. en

Amendement 36
David Casa

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Mededeling "Een begroting voor 
Europa 2020" stelde de Commissie voor 
het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het onderdeel innovatie van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) samen te bundelen 
binnen één gemeenschappelijk strategisch 
kader voor onderzoek en innovatie over de 

(10) In de Mededeling "Een begroting voor 
Europa 2020" stelde de Commissie voor  
de drie belangrijkste 
financieringsbronnen voor onderzoek en 
innovatie (het huidige 7e
kaderprogramma, het huidige onderdeel 
innovatie van het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT)) samen te bundelen in 
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periode 2007-2013 teneinde de Europa 
2020-doelstelling om de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling tegen 2020 op 
te trekken tot 3 % van het bbp waar te 
maken. In die mededeling verbond de 
Commissie zich er ook toe 
klimaatverandering in de 
bestedingsprogramma's van de Unie te 
integreren en ten minste 20 % van de 
Uniebegroting aan klimaatgerelateerde 
doelstellingen toe te wijzen. Klimaatactie 
en hulpbronefficiëntie zijn elkaar 
wederzijds versterkende doelstellingen om 
duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. 
De specifieke doelstellingen van beide 
moet worden aangevuld met de andere 
specifieke doelstellingen van Horizon 
2020. Naar verwachting zal een bedrag van 
ten minste 60% van de totale 
begrotingsmiddelen voor Horizon 2020 
verband moeten houden met duurzame 
ontwikkeling. Ook wordt verwacht dat 
klimaatgerelateerde uitgaven meer dan 
35% van de begroting moeten uitmaken, 
met inbegrip van onderling verenigbare 
maatregelen ter verbetering van het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen. De 
Commissie moet informatie verstrekken 
over de omvang en de resultaten van de 
steun voor de klimaatdoelstellingen. 
Klimaatgerelateerde uitgaven in het kader 
van Horizon 2020 moeten worden gevolgd 
in overeenstemming met de in die 
mededeling uiteengezette methodologie.

één gemeenschappelijk strategisch kader 
voor onderzoek en innovatie (GSK). De 
Commissie beoogt daarmee de Europa 
2020-doelstelling om de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling tegen 2020 op 
te trekken tot 3 % van het bbp waar te 
maken. In die mededeling verbond de 
Commissie zich er ook toe 
klimaatverandering in de 
bestedingsprogramma's van de Unie te 
integreren en ten minste 20 % van de 
Uniebegroting aan klimaatgerelateerde 
doelstellingen toe te wijzen. Klimaatactie 
en hulpbronefficiëntie zijn elkaar 
wederzijds versterkende doelstellingen om 
duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. 
De specifieke doelstellingen van beide 
moet worden aangevuld met de andere 
specifieke doelstellingen van Horizon 
2020. Naar verwachting zal een bedrag van 
ten minste 60% van de totale 
begrotingsmiddelen voor Horizon 2020 
verband moeten houden met duurzame 
ontwikkeling. Ook wordt verwacht dat 
klimaatgerelateerde uitgaven meer dan 
35% van de begroting moeten uitmaken, 
met inbegrip van onderling verenigbare 
maatregelen ter verbetering van het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen. De 
Commissie moet informatie verstrekken 
over de omvang en de resultaten van de 
steun voor de klimaatdoelstellingen. 
Klimaatgerelateerde uitgaven in het kader 
van Horizon 2020 moeten worden gevolgd 
in overeenstemming met de in die 
mededeling uiteengezette methodologie.

Or. en

Amendement 37
David Casa

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 
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Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten de totstandbrenging van 
wetenschap van topkwaliteit om de 
mondiale kwaliteit van de Unie in de 
wetenschappen te versterken, bevordering 
van industrieel leiderschap ter 
ondersteuning van het bedrijfsleven 
(waaronder kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkb/kmo’s)) en innovatie, 
en het aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen om direct te reageren op de 
uitdagingen die in de Europa 2020-
strategie zijn aangegeven door activiteiten 
in de volledige keten, van onderzoek tot 
marktintroductie, te ondersteunen. Horizon 
2020 moet steun verlenen in alle fasen van 
de innovatieketen, met name voor 
activiteiten die zich dichter bij de markt 
bevinden, inclusief innovatieve financiële 
instrumenten en niet-technologische en 
sociale innovatie, en tracht tegemoet te 
komen aan de onderzoeksbehoeften van 
een brede waaier van beleidsterreinen van 
de Unie door te streven naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten het wetenschappelijk topniveau in 
Europa te verhogen om de 
wetenschapsbasis van de Unie te 
versterken, bevordering van industrieel 
leiderschap ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven (waaronder kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo’s)) 
en innovatie, en het aanpakken van
maatschappelijke uitdagingen om direct te 
reageren op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn aangegeven 
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen. Horizon 2020 moet steun 
verlenen in alle fasen van de 
innovatieketen, met name voor activiteiten 
die zich dichter bij de markt bevinden, 
inclusief innovatieve financiële 
instrumenten en niet-technologische en 
sociale innovatie, en tracht tegemoet te 
komen aan de onderzoeksbehoeften van 
een brede waaier van beleidsterreinen van 
de Unie door te streven naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Or. en

Amendement 38
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 burgers en het 

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te herwinnen
en te verdiepen, moet Horizon 2020 
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maatschappelijk middenveld nauwer
betrekken bij onderzoek en innovatie door 
wetenschapseducatie te bevorderen, 
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda’s te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

burgers en het maatschappelijk middenveld 
actiever betrekken bij onderzoek en 
innovatie door wetenschapseducatie te 
bevorderen, wetenschappelijke kennis 
beter toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda’s te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 39
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 burgers en het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrekken bij onderzoek en innovatie door 
wetenschapseducatie te bevorderen, 
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda’s te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 burgers en het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrekken bij onderzoek en innovatie, en 
inzonderheid wat betreft de gezondheids-
en milieuvoordelen daarvan, door 
wetenschapseducatie te bevorderen, 
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda’s te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

Or. ro

Amendement 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 burgers en het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrekken bij onderzoek en innovatie door 
wetenschapseducatie te bevorderen, 
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda’s te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen, moet Horizon
2020 verantwoord onderzoek en 
verantwoorde innovatie bevorderen door 
actieve deelname van de sociale actoren 
(onderzoekers, burgers,  het 
maatschappelijk middenveld, 
beleidsmakers en industrie) aan het 
onderzoeks- en innovatieproces, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
genderdimensie wordt opgenomen; door
wetenschapseducatie te bevorderen, door 
de naleving van ethische wetgeving te 
waarborgen en door te bevorderen dat de 
hoogste ethische normen wereldwijd 
worden nageleefd; door de 
toegankelijkheid en het hergebruik van de 
resultaten van publiek gefinancierd 
onderzoek, met name wetenschappelijke 
publicaties en data, te verbeteren; door
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, door een 
bestuurskader te ontwikkelen dat
tegemoetkomt aan de wensen en 
verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en dat hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Met het oog op de 
toegankelijkheid van de informatie- en 
communicatieacties betreffende Horizon 
2020, met inbegrip van de communicatie 
over ondersteunde projecten en 
resultaten, moeten voor eenieder 
toegankelijke versies worden verstrekt. 
Toegankelijke versies omvatten, maar 
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beperken zich niet tot versies in groot 
schrift, braille, gemakkelijk te lezen tekst 
en in audio-, video- en elektronische 
vorm.

Or. en

Amendement 42
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit 
alle betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen. Tijdens Horizon 
2020 moet voortdurend extern advies 
worden ingewonnen, waarbij ook een 
beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en ontwikkeling vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moeten de agenda’s worden 
vastgesteld in samenwerking met 
belanghebbenden uit alle betrokken 
sectoren, en moet er voldoende flexibiliteit 
worden ingebouwd voor nieuwe 
ontwikkelingen. In Horizon 2020 moet 
echter de dringende behoefte aan 
leiderschap voor Europese instellingen 
worden erkend vanuit het oogpunt van 
mondiale concurrentie, met name op het 
gebied van de biotechnologie. Tijdens 
Horizon 2020 moet voortdurend extern 
advies worden ingewonnen, waarbij ook 
een beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

Or. en

Amendement 43
Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit alle 
betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen. Tijdens Horizon 
2020 moet voortdurend extern advies
worden ingewonnen, waarbij ook een 
beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid, de samenleving en 
het milieu. In dit kader moet bij de 
vaststelling van de agenda's nauw contact 
worden onderhouden met belanghebbenden 
uit alle betrokken sectoren, en moet 
voldoende flexibiliteit worden ingebouwd 
voor nieuwe ontwikkelingen. Tijdens 
Horizon 2020 moet voortdurend extern 
advies worden ingewonnen, waarbij ook 
een beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

Or. en

Amendement 44
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Tevens moet Horizon 2020 helpen 
Europese onderzoekers te motiveren om 
in Europa te blijven, onderzoekers uit de 
hele wereld naar Europa te lokken en 
Europa aantrekkelijker te maken voor de 
beste onderzoekers. In dat verband zou op 
communautair niveau kunnen worden 
nagedacht over de invoering van een 
gecoördineerde en aantrekkelijke 
belastingregeling voor onderzoekers.

Or. fr

Amendement 45
Elena Oana Antonescu
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt. Er moet 
voldoende rekening worden gehouden met 
het Europees Handvest voor Onderzoekers 
en de Gedragscode voor de Rekrutering 
van Onderzoekers, alsook met andere 
relevante referentiekaders zoals vastgesteld 
in het kader van de Europese 
onderzoeksruimte, onder eerbiediging van 
het vrijwillige karakter ervan.

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt, met name 
in termen van carrièreperspectieven voor 
jongeren. Er moet voldoende rekening 
worden gehouden met het Europees 
Handvest voor Onderzoekers en de 
Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers, alsook met andere relevante 
referentiekaders zoals vastgesteld in het 
kader van de Europese onderzoeksruimte, 
onder eerbiediging van het vrijwillige 
karakter ervan.

Or. ro

Amendement 46
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt. Er moet 
voldoende rekening worden gehouden met 
het Europees Handvest voor Onderzoekers 
en de Gedragscode voor de Rekrutering 
van Onderzoekers, alsook met andere 
relevante referentiekaders zoals vastgesteld 
in het kader van de Europese 
onderzoeksruimte, onder eerbiediging van 
het vrijwillige karakter ervan.

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan, 
met name in de industriële en 
biomedische sector, in de Unie 
aantrekkelijker wordt. Er moet voldoende 
rekening worden gehouden met het 
Europees Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers, alsook met andere relevante 
referentiekaders zoals vastgesteld in het 
kader van de Europese onderzoeksruimte, 
onder eerbiediging van het vrijwillige 
karakter ervan.

Or. fr

Amendement 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De in het kader van Horizon 2020 
ontwikkelde activiteiten moeten gericht 
zijn op het bevorderen van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het gebied 
van onderzoek en innovatie, door met 
name de onderliggende oorzaken van 
genderverschillen weg te nemen, het 
potentieel van zowel vrouwelijke als 
mannelijke onderzoekers ten volle te 
benutten, en de genderdimensie op te 
nemen in projecten om de kwaliteit van 
onderzoek te verbeteren en innovatie te 
stimuleren. Activiteiten moeten ook 
gericht zijn op de toepassing van de 
beginselen met betrekking tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals 
bepaald in de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 8 van het VWEU.

(23) De in het kader van Horizon 2020 
gefinancierde onderzoeksactiviteiten 
moeten voldoen aan het EU acquis 
communautaire met betrekking tot het 
bevorderen van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen  In Horizon 2020 moet 
aandacht worden besteed aan wetenschap 
van topniveau en aan de 
beroepskwalificaties van het 
wetenschappelijk en onderzoekspersoneel, 
zowel mannelijk als vrouwelijk, dat 
betrokken is bij onderzoek en innovatie. 
Om doelmatig gebruik van de EU-
financiering te garanderen moet in eerste 
instantie worden gekeken naar het 
topniveau van het wetenschappelijke 
project en naar de beroepskwalificaties 
van de onderzoeksstaf.

Or. en

Amendement 48
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen.
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de onderbouwde en regelmatig 
bijgewerkte adviezen van de Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën, hetgeen 
impliceert dat vooraf een transparante 
selectiemethode moet worden ontwikkeld 
die berust op de onafhankelijkheid en de 
wetenschappelijke deskundigheid van de 
leden van de Europese Groep ethiek van 
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een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

de exacte wetenschappen en de nieuwe 
technologieën. Overeenkomstig artikel 13 
van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen.
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

Or. fr

Amendement 49
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen. 
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen, 
o.a. door strategische ontwikkeling, 
integratie en gebruik van innoverende 
instrumenten en technologieën waarbij 
geen dieren worden gebruikt. Bij elke 
activiteit die wordt ondernomen dient 
ingevolge artikel 168 van het VWEU een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

Or. en

Motivering

De politieke doelstelling van beperking en uiteindelijke vervanging van het gebruik van dieren 
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moet worden gekoppeld aan de praktische benadering die nodig is om deze doelstelling te 
verwezenlijken.

Amendement 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen. 
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het VWEU 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. Overeenkomstig 
artikel 13 van het VWEU moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen. 
Bij de financiering van 
onderzoeksactiviteiten in het kader van 
Horizon 2020 moeten de 
wetgevingsbepalingen en gebruiken van 
de lidstaten worden geëerbiedigd. Bij elke 
activiteit die wordt ondernomen dient 
ingevolge artikel 168 van het VWEU een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

(EU-kaderprogramma’s moeten de 
nationale grondwetten van de lidstaten 
eerbiedigen wanneer onderzoek wordt 
gefinancierd. De EU kan geen onderzoek 
financieren dat niet is toegestaan in 
lidstaten.)

Or. en

Amendement 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen als 
embryonale, menselijke stamcellen hangt 
af van het oordeel van de wetenschappers 
met het oog op de doelstellingen die zij 
willen bereiken en wordt onderworpen aan 
stringente ethische evaluatie. Projecten 
waarbij menselijke embryonale stamcellen 
worden gebruikt, mogen niet gefinancierd 
worden indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

(25) Stamceltherapieën hebben in 
bepaalde gevallen hun effectiviteit 
bewezen, met name in de regeneratieve 
geneeskunde. Derhalve moet de Unie 
dergelijk onderzoek blijven steunen. De 
Europese Commissie erkent echter dat aan 
onderzoek aan menselijke embryonale 
stamcellen ethische aspecten zijn 
verbonden, en dringt derhalve niet
expliciet aan op het gebruik van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van volwassen 
menselijke stamcellen, en met name van 
navelstrengstamcellen en geïnduceerde 
pluripotente stamcellen hangt af van het 
oordeel van de wetenschappers met het oog 
op de doelstellingen die zij willen bereiken 
en wordt onderworpen aan stringente 
ethische evaluatie. Projecten waarbij 
menselijke embryonale stamcellen worden 
gebruikt, mogen niet gefinancierd worden.  
Er worden geen activiteiten gefinancierd 
die in alle lidstaten verboden zijn. Geen 
activiteit wordt gefinancierd in een lidstaat 
waar een dergelijke activiteit verboden is.

Or. it

Amendement 52
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen als 
embryonale, menselijke stamcellen hangt 
af van het oordeel van de wetenschappers 
met het oog op de doelstellingen die zij 
willen bereiken en wordt onderworpen aan

(25) De Europese Commissie streeft naar 
billijkheid in het gebruik van menselijke
volwassen, embryonale, of 
navelstrengstamcellen. Het eventuele 
gebruik van menselijke stamcellen wordt 
overgelaten aan het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de
therapeutische doelstellingen die zij willen 
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stringente ethische evaluatie. Projecten 
waarbij menselijke embryonale stamcellen 
worden gebruikt, mogen niet gefinancierd
worden indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

bereiken en wordt onderworpen aan
stringent ethisch toezicht. Projecten 
waarbij gebruik wordt gemaakt van
menselijke embryonale stamcellen kan
worden gefinancierd voor zover deze naar 
behoren zijn goedgekeurd door de 
betrokken lidstaten.

Or. fr

Motivering

Moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 16, lid 4, betreffende 
menselijke stamcellen. 

Amendement 53
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen 
van de lidstaten verkregen zijn. Er worden 
geen activiteiten gefinancierd die in alle 
lidstaten verboden zijn. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar 
een dergelijke activiteit verboden is.

(25) Het eventuele gebruik van, zowel 
volwassen als embryonale, menselijke 
stamcellen hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen 
van de lidstaten verkregen zijn. Er dient te 
worden nagedacht over het nut van de 
oprichting en het aanhouden van publieke 
embryonale stamcelbanken.

Or. pt
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Amendement 54
Peter Liese, Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente 
ethische evaluatie. Projecten waarbij
menselijke embryonale stamcellen worden 
gebruikt, mogen niet gefinancierd worden 
indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

(25) Stamceltherapieën hebben in 
sommige gevallen hun toegevoegde 
waarde bewezen, met name in de 
regeneratieve geneeskunde. Met name 
navelstrengstamcellen en volwassen
stamcellen hebben reeds geleid tot 
gevestigde behandelmethoden. Derhalve 
moet de Unie dergelijk onderzoek blijven 
ondersteunen. Er moet voorrang worden 
verleend aan het onderzoeken van 
bestaande of toekomstige alternatieven 
voor onderzoek met menselijke 
embryonale stamcellen, met name 
navelstrengstamcellen, geïnduceerde 
pluripotente stamcellen en volwassen 
stamcellen.

Or. en

Motivering

De amendementen zijn gebaseerd op de amendementen 1 en 6 van de rapporteur – maar er 
wordt rekening mee gehouden dat besloten is het advies strikt te beperken tot het 
bevoegdheidsterrein van de ENVI-commissie, nl. milieu, gezondheid en voedselveiligheid. De 
juridische en ethische aspecten behoren tot het bevoegdheidsterrein van de JURI-commissie. Om 
die reden wordt er in het amendement naar gestreefd verwijzingen naar de ethische aspecten te 
vermijden.

Amendement 55
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen als 
embryonale, menselijke stamcellen hangt 
af van het oordeel van de wetenschappers 
met het oog op de doelstellingen die zij 
willen bereiken en wordt onderworpen aan 
stringente ethische evaluatie. Projecten 
waarbij menselijke embryonale stamcellen 
worden gebruikt, mogen niet gefinancierd 
worden indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

(25) Stamceltherapieën hebben in 
sommige gevallen hun hoge toegevoegde 
waarde bewezen, met name in de 
regeneratieve geneeskunde. Derhalve 
moet de Unie onderzoek op dit gebied 
blijven ondersteunen. De Europese 
Commissie vraagt niet uitdrukkelijk 
gebruik te maken van menselijke 
embryonale stamcellen. Het eventuele 
gebruik van menselijke embryonale 
stamcellen hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente ethische 
evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen 
van de lidstaten verkregen zijn. Er worden 
geen activiteiten gefinancierd die in alle 
lidstaten verboden zijn. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit verboden is. De 
Commissie moet onderzoek naar het 
ontwikkelen van alternatieven voor 
menselijke embryonale stamcellen actief 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

Correctie van het voorgestelde amendement in het ontwerpadvies. In de nieuwe formulering 
wordt niet verwezen naar specifieke alternatieven, waardoor in het midden gelaten wordt welk 
bestaand of toekomstig alternatief er door wetenschappers wordt ontwikkeld.

Amendement 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van

(25) Er moet aandacht worden besteed 
aan de aanzienlijke verschillen tussen de 
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menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente 
ethische evaluatie. Projecten waarbij 
menselijke embryonale stamcellen worden 
gebruikt, mogen niet gefinancierd worden 
indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

nationale wetgevingen van de lidstaten ten 
aanzien van onderzoek waarbij gebruik 
wordt gemaakt van menselijke embryo's 
en menselijke embryonale stamcellen. EU-
onderzoeksbeleid moet niet leiden tot 
harmonisering van de nationale 
wetgevingen van de lidstaten. De 
Commissie zij herinnerd aan haar 
verklaring, betreffende het zevende 
kaderprogramma, nl. dat zij zal blijven 
vasthouden aan de huidige praktijk, en 
aan het regelgevend comité geen 
voorstellen [zal] voorleggen voor 
projecten die onderzoeksactiviteiten 
inhouden waarbij menselijke embryo's 
worden vernietigd, ook niet wanneer het 
daarbij gaat om het verkrijgen van 
stamcellen1. Deze verklaring moet worden 
opgenomen in de verordening omwille 
van de rechtszekerheid.
__________________
1 Punt 12 van de verklaring van de Commissie ad 
artikel 6, in bijlage bij Besluit 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, PB 
L 412, 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is de verklaring van de EU-Commissie betreffende het 
stamcelonderzoek rechtskracht te geven.

Amendement 57
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In zijn uitspraak in zaak C-34/101

heeft het Europees Hof van Justitie 
verklaard dat Europese wetgeving de 
octrooibaarheid van menselijke 
embryonale stamcellen uitsluit. In 
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overeenstemming met de uitspraak van 
het EHvJ in zaak C-34/10 moet onderzoek 
met menselijke embryonale stamcellen 
worden uitgesloten van EU-financiering.
__________________
1 Zaak C-34/10, Arrest van het Hof (Grote kamer) 
van 18 oktober 2011, Oliver Brüstle v. 
Greenpeace.

Or. en

Amendement 58
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De Europese Commissie moet 
binnen het lopende kaderprogramma 
meer aandacht besteden aan onderzoek 
aan cellen uit navelstrengbloed 
(celdifferentiatie- en celgroeicapaciteit, 
autologe en allogene toepassingen, 
uitblijven van immunologische reacties bij 
ontvangers), waarvan reeds met succes 
gebruik wordt gemaakt bij de behandeling 
van bepaalde ziekten.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld om nader aan te geven wat de rapporteur voor ogen staat met 
amendement 6 betreffende het onderzoek aan stamcellen uit navelstrengbloed, dat moet worden
gezien als een derde researchlijn in het stamcelonderzoek en ook wordt aangemoedigd in het 
communautaire programma Horizon 2020.

Amendement 59
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) Met betrekking tot het EU-
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onderzoeksbeleid en de EU-
onderzoeksfinanciering moet ervoor 
worden gezorgd dat wetenschappers wier 
onderzoek door de EU-belastingbetalers 
wordt gefinancierd ook in de EU octrooi 
aanvragen voor hun uitvindingen. 
Aangezien menselijke embryonale 
stamcellen niet octrooieerbaar zijn (verg. 
arrest EHvJ in zaak 34/10) moet dit type 
onderzoek worden uitgesloten van EU-
financiering om ervoor te zorgen dat er  
verantwoord gebruik wordt gemaakt van 
het geld van de belastingbetaler. 
Desalniettemin kan een lidstaat besluiten 
dit onderzoek uitsluitend te financieren 
uit zijn nationale begroting en in 
overeenstemming met zijn nationale 
wetgeving.

Or. en

Amendement 60
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) De recente ontdekking van 
geïnduceerde pluripotente stamcellen 
heeft een nieuwe onderzoekslijn 
toegevoegd aan het onderzoek dat al sinds 
meerdere jaren gaande is naar volwassen 
stamcellen en embryonale stamcellen, 
waardoor nieuwe hoop wordt gewekt bij 
patiënten die op behandeling wachten.  
Daarom is het wenselijk dat de EU zich op 
dit terrein in de praktijk laat leiden door 
de volgende maatstaven:
- het belang dat de wetenschappelijke 
gemeenschap hecht aan de diverse 
vormen van onderzoek;
- het evenwicht tussen de verschillende 
soorten stamcelonderzoek, m.a.w. dat de 
ene tak van onderzoek niet mag worden 
bevoordeeld ten koste van de andere;



AM\905947NL.doc PE492.556v01-0021/70 AM\

NL

- onbevooroordeelde afweging van de 
ethische aspecten die aan de diverse 
categorieën stamcellen zijn verbonden.

Or. fr

Amendement 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om de impact van Horizon 2020 
te optimaliseren moet er bijzondere 
aandacht worden besteed aan 
multidisciplinaire, interdisciplinaire en 
transdisciplinaire benaderingen die 
noodzakelijk zijn voor grote 
wetenschappelijke vooruitgang. 
Wetenschappelijke doorbraken vinden 
vaak plaats aan de grens of op het 
snijvlak van disciplines en kennis. 
Bovendien kunnen de complexe 
problemen en uitdagingen waar Europa 
voor staat alleen worden opgelost 
wanneer er wordt samengewerkt vanuit 
verschillende disciplines en door 
verschillende maatschappelijke actoren.

Or. en

Motivering

Multidisciplinariteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit zijn van cruciaal belang om 
vooruitgang te boeken op het gebied van wetenschap en innovatie. De complexiteit van de 
huidige problemen kan vaak niet worden opgelost door één wetenschappelijke discipline of 
onderzoekers uit één wetenschappelijke discipline. Derhalve zijn er regelmatig 
gemeenschappelijke doelstellingen of gemeenschappelijke cognitieve structuren tussen 
disciplines nodig om de beste oplossingen te vinden en te ontwikkelen. Daarom moet in Horizon 
2020 niet enkel worden voorzien in een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak, maar 
moet een dergelijke aanpak ook worden bevorderd.

Amendement 62
Frédérique Ries
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het mkb vormt een belangrijke bron 
van innovatie en groei in Europa. Daarom 
moet het een grote inbreng krijgen in 
Horizon 2020, als is vastgelegd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003. Een en ander 
moet de doelstellingen van de Small 
Business Act ondersteunen.

(27) Het mkb vormt een essentiële bron 
van innovatie, groei en nieuwe 
werkgelegenheid in Europa. Daarom moet 
het een grote inbreng krijgen in Horizon 
2020, als is vastgelegd in Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003. Een en ander moet de doelstellingen 
van de Small Business Act ondersteunen.

Or. fr

Amendement 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen en 
verwezenlijking van de RIO+20-
doelstellingen, nakomt

Or. en
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Amendement 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Deelname van onderzoeksteams 
aan verschillende projecten moet worden 
beschouwd als kwaliteitsverhogend en als 
een mogelijkheid voor internationale 
samenwerking.

Or. en

Amendement 65
Julie Girling

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De noodzaak van een nieuwe 
benadering van controle en risicobeheer 
bij onderzoeksfinanciering van de Unie 
werd op 4 februari 2011 erkend door de 
Europese Raad, die vroeg om een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en toezicht en 
tussen risico’s nemen en risico’s 
vermijden. In zijn resolutie van 11 
november 2010 inzake het vereenvoudigen 
van de tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek pleitte 
het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en stelde dat het beheer 
van Europese onderzoeksfinanciering in 
sterkere mate gebaseerd zou moeten zijn 
op vertrouwen en risicotolerantie ten 
aanzien van deelnemers. Het verslag over 
de tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek (2007-
2013) concludeert dat een radicalere 
benadering noodzakelijk is om een 

(32) De noodzaak van een nieuwe 
benadering  om een empirisch 
onderbouwde strategie inzake 
risicobeheer te ontwikkelen, als onderdeel 
van de strategie van de Unie inzake 
onderzoeksfinanciering, werd op 4 februari 
2011 erkend door de Europese Raad. Bij 
deze gelegenheid verzocht de Raad om een 
nieuw evenwicht tussen vertrouwen en 
toezicht en tussen risico’s nemen en 
risico’s vermijden. In zijn resolutie van 11 
november 2010 inzake het vereenvoudigen 
van de tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek pleitte 
het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en stelde dat het beheer 
van Europese onderzoeksfinanciering in 
sterkere mate gebaseerd zou moeten zijn 
op vertrouwen en risicotolerantie ten 
aanzien van onderzoekers. Het verslag 
over de tussentijdse evaluatie van het 
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kwantumsprong te maken als het gaat om 
vereenvoudiging, en dat het evenwicht 
tussen risico en vertrouwen moet worden 
hersteld.

zevende kaderprogramma voor onderzoek 
(2007-2013) concludeert dat een radicalere 
benadering noodzakelijk is om een 
kwantumsprong te maken naar 
vereenvoudigde procedures die aantonen 
dat de Unie vertrouwen heeft in 
onderzoekers en hen aanmoedigen de 
risico’s te nemen die nodig zijn om 
versneld vooruitgang te boeken op het 
gebied van wetenschap en innovatie.

Or. en

Amendement 66
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Doeltreffend prestatiebeheer, met 
inbegrip van evaluatie en toezicht, vereist 
de ontwikkeling van specifieke prestatie-
indicatoren die in de tijd kunnen worden 
gemeten, realistisch zijn en de logica van 
de interventie weerspiegelen, en relevant 
zijn voor de passende hiërarchie van 
doelstellingen en activiteiten. Er moeten 
passende coördinatiemechanismen worden 
ingevoerd tussen de uitvoering van en het 
toezicht op Horizon 2020 en het toezicht 
op de ontwikkeling, de resultaten en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte.

(35) Doeltreffend prestatiebeheer, met 
inbegrip van evaluatie en toezicht, vereist 
de ontwikkeling van specifieke prestatie-
indicatoren die in de tijd kunnen worden 
gemeten, realistisch zijn en de logica van 
de interventie weerspiegelen, en relevant 
zijn voor de passende hiërarchie van 
doelstellingen en activiteiten. Er moeten 
passende coördinatiemechanismen worden 
ingevoerd tussen de uitvoering van en het 
toezicht op Horizon 2020 en het toezicht 
op de ontwikkeling, de resultaten en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte.

Or. fr

Amendement 67
Yves Cochet, Jill Evans

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

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt en een 
betere benutting van het industriële 
potentieel van het beleid inzake innovatie, 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
stimuleert.

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt en een 
betere benutting van het maatschappelijke, 
economische en industriële potentieel van 
het beleid inzake innovatie, onderzoek en 
technologische ontwikkeling stimuleert.

Or. en

Amendement 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) “onderzoeksinfrastructuur” (OI): 
faciliteiten en hulpbronnen, 
organisatiesystemen en diensten die 
worden gebruikt door een 
onderzoeksgemeenschap om onderzoek te 
plegen en vernieuwingen door te voeren 
op hun gebied. Indien van toepassing kan 
deze infrastructuur ook buiten onderzoek 
gebruikt worden, zoals voor onderwijs of 
overheidsdiensten. Hiertoe behoren: 
belangrijke wetenschappelijke apparatuur 
(of een verzameling instrumenten); op 
kennisgebaseerde hulpbronnen zoals 
verzamelingen, archieven of 
wetenschappelijke data; e-infrastructuur, 
zoals data, computer- en 
softwaresystemen ter bevordering van 
openheid en vertrouwen in digitale 
techniek; iedere andere infrastructuur 
van unieke aard die onmisbaar is om te 
excelleren in onderzoek en innovatie.”

Or. en
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Motivering

Omwille van een gemeenschappelijke definitie moet er een definitie van het concept 
onderzoeksinfrastructuur in het wetgevingsdocument worden opgenomen die verder reikt dan de 
traditionele interpretatie die betrekking heeft op gebouwen en materiële investeringen.

Amendement 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) “trans-Europese 
technologieoverdracht”: de overdracht 
van wetenschappelijke resultaten en 
technologie tussen publieke en private 
instanties in verschillende EU-lidstaten.

Or. en

Amendement 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) "slimme specialisatie": het concept 
voor de ontwikkeling van het beleid voor 
O&O en innovatie van de Europese Unie. 
Slimme specialisatie heeft tot doel het 
daadwerkelijk en doeltreffend gebruik van 
publieke investeringen te bevorderen door 
gebruik te maken van synergieën tussen 
landen en regio's en hun 
innovatiecapaciteit te versterken. De 
strategie voor slimme specialisatie bestaat 
uit een meerjarig strategisch programma 
dat moet dienen om een functioneel 
nationaal of regionaal systeem voor 
onderzoek en innovatie te ontwikkelen.

Or. en
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Motivering

Slimme specialisatie moet worden betracht door regio’s om te bepalen wat hun eigen 
capaciteiten zijn en om hun toekomstige regionale strategische programma te bepalen. Het is 
een bottom-up-vereiste waardoor middelen uit de Structuurfondsen kunnen worden 
overgedragen naar het Innovatie- en Horizon 2020-programma.

Amendement 71
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa’s duurzaamheid, 
economische ontwikkeling en veerkracht, 
sociale inclusie en industrieel
concurrentievermogen op de lange termijn

Or. en

Amendement 72
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
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programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen, betere 
gezondheid en resultaatsverbetering op 
gezondheidsgebied en het waarborgen van 
Europa’s duurzame groei en
concurrentievermogen op de lange termijn.

Or. en

Amendement 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het overdragen
van onderzoeksresultaten naar alle 
onderwijsniveaus, het scheppen van 
nieuwe banenkansen en het waarborgen 
van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

Or. en

Motivering

Onderwijs is een zeer belangrijk kerninitiatief van Europa 2020. Het is een essentieel instrument 
voor Europa’s kracht. Overdracht van wetenschap naar onderwijsprogramma’s moet worden 
opgenomen.

Amendement 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn. 
Trans-Europese technologieoverdracht 
moet het belangrijkste instrument zijn om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 75
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis, 
duurzaamheid en innovatie in de gehele 
Unie. Dientengevolge draagt het bij aan de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie en 
ander beleid van de Unie, alsmede aan de 
totstandbrenging en werking van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Or. en
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Amendement 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR) en de 
instrumenten voor de verbinding tussen 
Onderzoek en Innovatie en de 
Structuurfondsen moeten ten uitvoer 
worden gelegd via de programma’s 
“Kennisregio’s” en “Slimme 
specialisaties” die beide in de EOR 
ondergebracht moeten worden, ten einde 
objectieve indicatoren te creëren voor de 
mate van excellentie. 

Or. en

Motivering

“Kennisregio’s” en “Slimme specialisaties” kunnen belangrijke instrumenten zijn voor synergie 
tussen de Structuurfondsen en Horizon 2020.

Amendement 77
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening financiert geen 
administratieve uitgaven van de 
Commissie om dit programma uit te 
voeren, noch de opstelling noch de 
uitvoering van grote Europese 
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infrastructurele projecten zoals Galileo, 
GMES of ITER.

Or. en

Amendement 78
Jill Evans, Yves Cochet

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Deze verordening financiert niet de 
ontwikkeling van genetisch 
gemodificeerde organismen voor de
doelbewuste introductie in het milieu, 
voedsel of diervoeder, noch aanverwante 
onderzoeksactiviteiten en infrastructuur.

Or. en

Amendement 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) kennis, wetenschap en technologie; 
biowetenschappen, gezondheid, aarde, 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
voedselzekerheid.

Or. en

Motivering

Onderscheid tussen technologieën, technische wetenschappen, onderzoek naar menselijke en 
maatschappelijke behoeften.

Amendement 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) sociale, economische en 
menswetenschappen; demografische 
uitdagingen, onderwijs, territoriale 
kwesties, bestuur, cultuur, digitale 
content, menswetenschappen, cultureel 
erfgoed en abstracte kennisgebieden.

Or. en

Motivering

Het belang van abstracte kennisgebieden voor de aanpassing aan mondiale veranderingen moet 
worden onderstreept.

Amendement 81
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen 87 740 miljoen euro, waarvan 
een maximumbedrag van 86 198 miljoen 
euro wordt toegewezen aan activiteiten in 
het kader van titel XIX van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen 87 740 miljoen euro, waarvan 
een maximumbedrag van 86 698 miljoen 
euro wordt toegewezen aan activiteiten in 
het kader van titel XIX van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

Or. it

(Verwezen wordt naar het amendement op bijlage II)

Amendement 82
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 1. De financiële middelen voor de 
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tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen 87 740 miljoen euro, waarvan 
een maximumbedrag van 86 198 miljoen 
euro wordt toegewezen aan activiteiten in 
het kader van titel XIX van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

tenuitvoerlegging van Horizon 2020
bedragen xxx miljoen euro, waarvan een 
maximumpercentage van 98,2% wordt 
toegewezen aan activiteiten in het kader 
van titel XIX van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU).

Or. en

Amendement 83
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wetenschap van topniveau, 27 818
miljoen euro;

(a) wetenschap van topniveau, 23 818
miljoen euro;

Or. it

(Verwezen wordt naar het amendement op bijlage II)

Amendement 85
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

b) industrieel leiderschap, 25 280 miljoen 
euro;

Or. it

(Verwezen wordt naar het amendement op bijlage II)

Amendement 84
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wetenschap van topniveau, 27 818 
miljoen euro;

(a) wetenschap op topniveau, 29,3%.

Or. en

Amendement 86
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel en postindustrieel
leiderschap, 25 280 miljoen euro

Or. en

Motivering

Er moet rekening mee gehouden worden dat de post-industrialisatie al is ingetreden in sommige 
lidstaten die zijn getransformeerd tot een post-industriële samenleving met een dynamische 
diensten- en hi-techsector.  Aan de andere kant moet Europa, dat achterop ligt ten opzichte van 
zijn concurrenten, meer investeren in belangrijke industriële sectoren, als kern van zijn 
concurrentievermogen, dus is het verstandig om een evenwichtigere budgettaire spreiding te 
hebben tussen twee van de drie prioriteiten: industrieel leiderschap en maatschappelijke 
uitdagingen.

Amendement 87
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel leiderschap, 25,2%;

Or. en

Amendement 88
Oreste Rossi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888
miljoen euro.

c) maatschappelijke uitdagingen, 34 388
miljoen euro.

Or. it

(Verwezen wordt naar het amendement op bijlage II)

Amendement 89
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 30888 
miljoen euro.

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 6, lid 2, alinea 1, letter b) met het oog op een 
evenwichtigere budgettaire spreiding. Het is van cruciaal belang een sterk industrieel en post-
industrieel beleid op EU-niveau te ontwikkelen als we de grote maatschappelijke uitdagingen 
waar de Europese samenlevingen nu en in de komende decennia mee geconfronteerd worden het 
hoofd willen bieden (hoogwaardige en fatsoenlijke werkgelegenheid scheppen en de 
levenskwaliteit van de Europese burgers trachten te verbeteren).

Amendement 90
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888 
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 40,4%.

Or. en
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Amendement 91
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nuclaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2 212 miljoen 
euro.

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nuclaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2,1% van de 
totale begroting.

Or. en

Amendement 92
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
3194 miljoen euro, als uiteengezet in 
bijlage II. Een eerste toewijzing van 1542
miljoen euro wordt verleend aan het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie voor activiteiten in het kader 
van titel XVII van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie.
 Een tweede toewijzing van maximaal 
1652 miljoen euro wordt verstrekt na de 
evaluatie als bedoeld in artikel 26, lid 1. 
Dit aanvullend bedrag wordt verstrekt op 
een prorata-basis, als aangegeven in bijlage 
II, uit de middelen voor de specifieke 
doelstelling ‘Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën’ 
binnen de prioriteit inzake industrieel 
leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), 
en uit de middelen voor de prioriteit inzake 
maatschappelijke uitdagingen als bedoeld 

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
2524 miljoen euro, als uiteengezet in 
bijlage II. Een eerste toewijzing van 1042
miljoen euro wordt verleend aan het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie voor activiteiten in het kader 
van titel XVII van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie. Een 
tweede toewijzing van maximaal 1482
miljoen euro wordt verstrekt na de 
evaluatie als bedoeld in artikel 26, lid 1. 
Dit aanvullend bedrag wordt verstrekt op 
een prorata-basis, als aangegeven in bijlage 
II, uit de middelen voor de specifieke 
doelstelling ‘Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën’ 
binnen de prioriteit inzake industrieel 
leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), 
en uit de middelen voor de prioriteit inzake 
maatschappelijke uitdagingen als bedoeld 
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in lid 2, onder c). in lid 2, onder c).

Or. it

(Verwezen wordt naar het amendement op bijlage II)

Amendement 93
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
3 194 miljoen euro, als uiteengezet in 
bijlage II. Een eerste toewijzing van 1 542 
miljoen euro wordt verleend aan het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie voor activiteiten in het kader 
van titel XVII van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. Een tweede toewijzing van 
maximaal 1 652 miljoen euro wordt 
verstrekt na de evaluatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1. Dit aanvullend bedrag 
wordt verstrekt op een prorata-basis, als 
aangegeven in bijlage II, uit de middelen 
voor de specifieke doelstelling 
‘Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën’ 
binnen de prioriteit inzake industrieel 
leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), 
en uit de middelen voor de prioriteit 
inzake maatschappelijke uitdagingen als 
bedoeld in lid 2, onder c).

Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 3% 
van de totale begroting, als uiteengezet in 
bijlage II.

Or. en

Amendement 94
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze financiering in twee meerjarige 
toewijzigen heeft betrekking op:

Schrappen

(a) bij de eerste toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de 
huidige kennis- en 
innovatiegemeenschappen (hierna KIG’s 
genoemd) en zaaikapitaal voor de 
lancering van de tweede golf van drie 
nieuwe KIG’s;
(b) bij de tweede toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de reeds 
opgestarte KIG’s en zaaikapitaal voor de 
lancering van de derde golf van drie 
nieuwe KIG’s.

Or. en

Amendement 95
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tweede toewijzing wordt beschikbaar 
gesteld na de evaluatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1, waarbij met name 
aandacht besteed wordt aan:

Schrappen

(a) het afgesproken tijdschema voor de 
start van de derde golf KIG’s;
(b) de geprogrammeerde financiële 
behoeften van de bestaande KIG’s volgens 
de specifieke ontwikkeling daarvan;
(c) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de KIG's 
daarvan aan de doelstellingen van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om te reageren op onvoorziene situaties 
of nieuwe ontwikkelingen en behoeften en 
rekening te houden met het bepaalde in lid 
3, kan de Commissie naar aanleiding van 
de in artikel 26, lid 1, onder a), van deze 
verordening bedoelde tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020 in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure een 
herziening van de bedragen ondernemen in 
de zin van lid 2 en bijlage II voor 
respectievelijk de prioriteiten en de 
indicatieve verdeling over de specifieke 
doelstellingen binnen deze prioriteiten, en 
daarbij overgaan tot 
kredietoverschrijvingen tussen de diverse 
prioriteiten en specifieke doelstellingen tot 
een maximum van 10 % van de totale 
initiële toewijzing voor elke prioriteit en 
tot een maximimum van 10 % van de 
initiële indicatieve verdeling per specifieke 
doelstelling. Dit is niet van toepassing op 
het in lid 2 genoemde bedrag voor de eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek of de in lid 3 bedoelde 
bijdrage aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie.

5. Om te reageren op onvoorziene situaties 
of nieuwe ontwikkelingen en behoeften en 
rekening te houden met het bepaalde in lid 
3, kan de Commissie naar aanleiding van 
de in artikel 26, lid 1, onder a), van deze 
verordening bedoelde tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020 in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure een 
herziening van de bedragen ondernemen in 
de zin van lid 2 en bijlage II voor 
respectievelijk de prioriteiten en de 
indicatieve verdeling over de specifieke 
doelstellingen binnen deze prioriteiten, en 
daarbij overgaan tot 
kredietoverschrijvingen tussen de diverse 
prioriteiten en specifieke doelstellingen tot 
een maximum van 5% van de totale initiële 
toewijzing voor elke prioriteit en tot een 
maximimum van 5% van de initiële 
indicatieve verdeling per specifieke 
doelstelling. Dit is niet van toepassing op 
het in lid 2 genoemde bedrag voor de eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek of de in lid 3 bedoelde 
bijdrage aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie.

Or. en

Amendement 97
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) zij zijn economisch en geografisch 
nauw verwant met de EU;

(iii) zij zijn politiek, economisch en 
geografisch nauw verwant met de EU;

Or. fr
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Amendement 98
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) zij beschikken over een staatsbestel 
dat gebaseerd is op democratische 
beginselen en over een efficiënt openbaar 
bestuur;

Or. it

Amendement 99
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven (vooral voor wat betreft 
Europese industriële initiatieven); 
toekomstgerichte activiteiten; doelgerichte 
openbare raadplegingen; transparante en 
interactieve processen die zorgen voor de 
ondersteuning van verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. it

Amendement 100
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; 
actieve raadpleging van organisaties van 
personen met een handicap, en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten

Or. en

Motivering

Om onderzoek te doen dat zinvol en nuttig is voor de samenleving, is het van vitaal belang dat 
personen met een handicap en hun belangenorganisaties volledig betrokken worden bij het 
besluitvormingsproces. Dit is van cruciaal belang als we ervoor willen zorgen dat Europees 
onderzoek resultaten oplevert die zijn afgestemd op de behoeften van de samenleving en de 
burgers, met name personen met een handicap. In de huidige versie wordt er nog geen melding 
gemaakt van betrokkenheid van personen met een handicap en hun belangenorganisaties bij 
Horizon 2020 en derhalve moet het voorstel worden geamendeerd.

Amendement 101
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
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technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen 
(bijvoorbeeld van patiëntenorganisaties 
waar het gaat om medisch onderzoek); en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 102
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; platforms van non-profit 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld; dialoogstructuren gevormd in 
het kader van internationale 
overeenkomsten op het gebied van 
wetenschap en technologie; 
toekomstgerichte activiteiten; doelgerichte 
openbare raadplegingen; en transparante en 
interactieve processen die zorgen voor de 
ondersteuning van verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 103
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; 
actieve raadpleging van organisaties van 
personen met een handicap, en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten

Or. en

Amendement 104
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Horizon 2020 moet, voortbouwend 
op het werk dat geïnitieerd is in het kader 
van het thema Wetenschap en 
samenleving van het zevende 
kaderprogramma, zorgen voor deelname 
van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, zowel bij de vaststelling van 
de onderzoeksprioriteiten als bij de 
opstelling van bepaalde 
werkprogramma’s, en, waar relevant, bij 
onderzoeksactiviteiten via specifieke 
oproepen voor projecten.

Or. en
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Amendement 105
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie creëert platforms 
voor de dialoog tussen 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld en 
onderzoekers, om de maatschappelijke 
relevantie te waarborgen van 
onderzoeksbehoeften en –prioriteiten die 
worden vastgesteld aan de hand van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan een stelselmatige benadering van 
ruimtelijke, stedelijke en territoriale 
kwesties, aan de bevordering van het 
functioneren en de totstandbrenging van de 
EOR, aan samenwerking met derde landen, 
aan verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen met inbegrip van 
de genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
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onderzoekers. aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Motivering

Ruimtelijke ordening (landgebruik, regio’s en stedelijke gebieden) ontbreekt volledig in het 
programma. Dit is een zeer belangrijk en centraal onderdeel van de maatschappelijke 
uitdagingen en moet worden geïntegreerd in alle acties.

Amendement 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen,  
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan de 
ontwikkeling van onderzoek naar de 
Europese rechtsstelsels, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
ethisch verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen met inbegrip van 
de eerbiediging van gelijke kanen voor 
mannen en vrouwen in het onderzoek, aan 
het aantrekkelijker maken van het beroep 
van onderzoeker voor beide geslachten en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en
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Amendement 108
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan klimaatverandering, gezonde zeeën, 
en oceanen en duurzame ontwikkeling,  
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 109
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
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aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen,   
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan inclusiever 
onderzoeksbeheer, aan participatief 
onderzoek, aan het aantrekkelijker maken 
van het beroep van onderzoekers en aan het 
vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 110
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om ervoor te zorgen dat er bij de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 naar 
behoren rekening wordt gehouden met 
transversale aspecten, moet de Commissie 
niet alleen een economische maar ook een 
maatschappelijke, ethische en 
duurzaamheidsbeoordeling en -evaluatie 
verrichten van de specifieke 
onderzoeksprogramma’s als onderdeel 
van regulier toezicht en evaluatie van 
Horizon 2020.

Or. en
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Amendement 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie, innovatie, 
markten en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische en sociale aspecten omvat.

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie, innovatie, 
markten en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische en sociale aspecten omvat, 
alsmede de overdracht van 
wetenschappelijke resultaten naar alle 
onderwijs- en opleidingsniveau’s.

Or. en

Motivering

Wil Europa concurrerende onderwijs- en opleidingsprogramma’s hebben, dan moeten de 
onderzoeksresultaten worden overgedragen naar de onderwijs-  en opleidingsprogramma’s. 

Amendement 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Verantwoord onderzoek en verantwoorde 

innovatie
Omwille van een harmonieuze en 
efficiënte relatie tussen wetenschap en 
samenleving, moet Horizon 2020 
verantwoord onderzoek en verantwoorde 
innovatie actief bevorderen. Dit houdt in 
dat er een beheerskader wordt bevorderd 
waarin de maatschappelijke actoren 
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worden aangemoedigd gedurende het 
gehele onderzoeks- en innovatieproces 
samen te werken om dit, alsmede de 
resultaten en de impact ervan, beter af te 
stemmen op de verwachtingen, behoeften 
en waarden van de samenleving. Dit 
beheerskader behelst met name:
(a) zorgen voor een effectief publiek 
engagement om onderzoek en innovatie te 
stimuleren, inclusief participatief 
onderzoek waarbij maatschappelijke 
actoren kennis co-produceren om te 
voorzien in maatschappelijke behoeftes;
(b) opnemen van de genderdimensie als 
bedoeld in artikel 15;
(c) aanbieden van kosteloos online-
toegang en hergebruik van 
wetenschappelijke informatie als bedoeld 
in artikel 15 ter;
(d) toekomstige onderzoekers en overige 
maatschappelijke actoren via onderwijs 
voorzien van de nodige kennis en 
instrumenten om volledig deel te nemen 
en verantwoordelijkheid op zich te nemen 
in het onderzoeks- en innovatieproces;
(e) zorgen voor naleving van de ethische 
beginselen als bedoeld in artikel 16, lid 1.

Or. en

Amendement 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
in het onderzoek

Or. en

Amendement 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de 
genderdimensie inhoudelijk aanwezig is
in de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Horizon 2020 moet wetenschappelijk 
topniveau en beroepskwalificaties van 
onderzoekers respecteren bij het 
bevorderen van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen in de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 115
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 treft passende maatregelen 
om discriminatie op grond van geslacht, 
ras of etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap of leeftijd in 
onderzoek en innovatie te voorkomen, en 
maatregelen om belemmeringen weg te 
nemen voor personen met een handicap.

Or. en

Amendement 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Gelijkheid van onderzoekers

Horizon 2020 draagt ertoe bij dat de 
carrières van onderzoekers in geheel 
Europa aantrekkelijker worden. Derhalve 
wordt Horizon 2020 zodanig ten uitvoer 
gelegd dat er een interne markt voor 
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onderzoekers tot stand wordt gebracht, 
met name door passende maatregelen te 
treffen waardoor de ongelijkheid in de 
salariëring van onderzoekers wordt 
teruggebracht.

Or. en

Amendement 117
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen.

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en de aanvullende 
protocollen, alsmede het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap.

Or. en

Motivering

Op 23 december 2010 ondertekende de EU het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap dat op 22 januari 2011 in werking trad. Het is het eerste 
mensenrechtenverdrag dat de EU heeft ondertekend en al het EU-beleid en alle 
wetgevingshandelingen moeten in overeenstemming zijn met dit internationale verdrag.

Amendement 118
Chris Davies

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
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beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen.

beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen. Bij 
onderzoeksactiviteiten wordt ook rekening 
gehouden met artikel 13 VWEU en wordt 
het gebruik van dieren in onderzoek en bij 
proeven teruggebracht om het gebruik 
van dieren uiteindelijk te vervangen, o.a. 
door strategische ontwikkeling, integratie 
en gebruik van innoverende instrumenten 
en technologieën waarbij geen dieren 
worden gebruikt.

Or. en

Amendement 119
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen.

Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en de aanvullende 
protocollen, alsmede het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 120
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
personen, het recht op non-discriminatie en 
de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te verzekeren.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van 
personen, het recht op non-discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap of leeftijd, en de noodzaak om 
een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te verzekeren

Or. en

Amendement 121
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onderzoek gericht op het klonen van 
mensen voor reproductieve doeleinden;

a) onderzoek gericht op het klonen van 
mensen en dieren voor reproductieve 
doeleinden;

Or. it

Amendement 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) onderzoek gericht op het klonen van 
mensen voor reproductieve doeleinden;

(a) onderzoek gericht op het klonen van 
mensen voor reproductieve, therapeutische 
of wetenschappelijke doeleinden

Or. en

Amendement 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onderzoek bedoeld om het genetisch 
erfgoed van mensen te wijzigen waardoor 
dergelijke wijzigingen erfelijk zouden 
kunnen worden;

(b) onderzoek bedoeld om het genetisch 
erfgoed van mensen en dieren te wijzigen 
waardoor dergelijke wijzigingen erfelijk 
zouden kunnen worden;

Or. en

Amendement 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) onderzoek waarbij menselijke 
embryo’s worden vernietigd;

Or. en

Amendement 125
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) onderzoek waarbij gewervelde 
dieren ernstig lijden wordt toegebracht;

Or. en

Motivering

De EU mag geen onderzoek financieren waarbij gewervelde dieren ernstig lijden wordt 
toegebracht.

Amendement 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) onderzoek waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 127
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) onderzoek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van niet-menselijke in het wild 
gevangen of F1-primaten;

Or. en

Motivering

De EU mag geen onderzoek financieren waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-menselijke in 
het wild gevangen of F1-primaten.

Amendement 128
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) onderzoek naar zoogdieren of 
vogels met opzettelijke moeder-deprivatie;

Or. en

Motivering

De EU mag geen onderzoek financieren waarbij zoogdieren of vogels opzettelijk van hun moeder 
worden gescheiden.

Amendement 129
Glenis Willmott
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

4. Stamcelonderzoek is een veelbelovend 
traject naar de behandeling of genezing 
van vele neurodegeneratieve en 
chronische ziekten. Onderzoek naar 
menselijke stamcellen, zowel van 
volwassenen als van embryo’s, mag 
worden gefinancierd, afhankelijk van de 
inhoud van het wetenschappelijke voorstel 
en het wetgevingskader van de betreffende 
lidstaten. Er wordt geen financiering 
verstrekt voor onderzoekactiviteiten die in 
alle lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

Or. en

Amendement 130
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. De onderzoeks- en 
financieringsprioriteiten dienen te worden 
bepaald in het licht van de 
proefondervindelijk opgedane 
wetenschappelijke kennis.

Or. pt
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Motivering

De onderzoeks- en financieringsprioriteiten dienen te worden afgestemd op de ontwikkeling van 
de verworven wetenschappelijke kennis en mogen niet voor langere periodes worden 
gedefinieerd of vastgelegd.

Amendement 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s,
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

4. Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn 
op het ontwikkelen en verbeteren van 
therapieën die gebaseerd zijn op 
volwassen menselijke stamcellen zullen 
worden ondersteund. Onderzoek naar
volwassen menselijke stamcellen mag 
worden gefinancierd, afhankelijk van zowel
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel als het wetgevingskader van de
betrokken lidstaten. Met name onderzoek 
aan stamcellen die verkregen zijn uit 
navelstrengbloed en geïnduceerde 
pluripotente stamcellen zal worden 
ondersteund. Er wordt geen financiering 
verstrekt voor onderzoekactiviteiten die in 
alle lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

Or. it

Amendement 132
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 

4. Onderzoek naar menselijke volwassen, 
navelstreng- of embryonale stamcellen 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
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de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Onderzoek aan 
embryonale stamcellen mag alleen 
worden verricht op overtollige embryo's 
die door in-vitrofertilisatie zijn verwekt en 
niet voor ouderschapsdoeleinden zijn 
bedoeld.
Er wordt geen financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.
Omgekeerd wordt wel financiering 
verstrekt voor medisch onderzoek aan alle 
soorten stamcellen in lidstaten waar 
dergelijke activiteiten zijn toegestaan.

Or. fr

Motivering

Het is zaak om een objectieve en tolerante houding aan te nemen tegenover een gevoelige 
kwestie zoals overtollige embryo's: sommige landen hanteren al een verbod op elke vorm van 
onderzoek aan embryonale en foetale stamcellen; andere nemen een genuanceerder standpunt in 
en staan het gebruik van overtollige embryo's wel toe; weer andere landen staan onderzoek aan 
stamcellen toe welke afkomstig zijn van embryo's die minder dan 14 dagen oud zijn.

Amendement 133
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk 
van de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

4. Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn 
op het ontwikkelen en verbeteren van 
therapieën die gebaseerd zijn op
menselijke stamcellen zullen worden 
ondersteund. Met name onderzoek naar 
navelstrengstamcellen, geïnduceerde 
pluripotente stamcellen en volwassen 
stamcellen als potentiële toekomstige 
alternatieven voor embryonale stamcellen 
zal worden ondersteund.
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Or. en

Motivering

De amendementen zijn gebaseerd op de amendementen 1 en 6 van de rapporteur – maar er 
wordt rekening mee gehouden dat besloten is het advies strikt te beperken tot het 
bevoegdheidsterrein van de ENVI-commissie, nl. milieu, gezondheid en voedselveiligheid. De 
juridische en ethische aspecten behoren tot het bevoegdheidsterrein van de JURI-commissie. Om 
die reden wordt er in het amendement naar gestreefd verwijzingen naar de ethische aspecten te 
vermijden.

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s,
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

4. Onderzoeksactiviteiten die gericht zijn 
op het ontwikkelen en verbeteren van 
therapieën die gebaseerd zijn op
menselijke stamcellen zullen worden 
ondersteund. Onderzoek naar menselijke 
embryonale stamcellen mag worden 
gefinancierd, afhankelijk van de inhoud 
van het wetenschappelijke voorstel en het 
wetgevingskader van de betreffende 
lidstaten Er wordt geen financiering 
verstrekt voor onderzoekactiviteiten die in
alle lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

Or. en

Amendement 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s,
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 

4. Onderzoek naar andere soorten
menselijke stamcellen mag worden 
gefinancierd, afhankelijk van de inhoud 
van het wetenschappelijke voorstel en het 
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voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Er wordt geen 
financiering verstrekt voor 
onderzoekactiviteiten die in alle lidstaten 
zijn verboden. Geen activiteit wordt 
gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

wetgevingskader van de betreffende 
lidstaten. Er wordt geen financiering 
verstrekt voor onderzoekactiviteiten die in 
alle lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

Or. en

Amendement 136
Carl Schlyter

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Onderzoek op basis van dierproeven 
dat binnen de werkingssfeer valt van 
Richtlijn 2010/63/EU  betreffende de 
bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt, wordt onderworpen aan een 
streng en transparant beoordelingsproces 
betreffende de ethische en 
wetenschappelijke verdiensten van het 
onderzoek, inclusief volledige toetsing van 
claims betreffende de relevantie van 
dierlijke modellen voor de menselijke 
situatie.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Richtlijn 2010/63/EU betreffende de bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, moet het gehele onderzoeksproject worden 
geëvalueerd, waarbij ook rekening gehouden moet worden met ethische overwegingen. De EU 
mag alleen op dierproeven gebaseerd onderzoek financieren dat onderworpen is aan een streng 
en transparant beoordelingsproces betreffende de ethische en wetenschappelijke verdiensten van 
het onderzoek. 

Amendement 137
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, met 
inbegrip van de Structuurfondsen.

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, met 
inbegrip van de Structuurfondsen en het 
Programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (COSME).

Or. en

Motivering

In samenhang met amendement 9 in het ontwerpadvies.

Amendement 138
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Strategische coördinatie

De Commissie zorgt voor strategische 
coördinatie van de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van Horizon 2020, 
zonodig door sectorale stuurcomités op te 
zetten bestaande uit toonaangevende 
onderzoekers die adviseren bij de 
vaststelling van de onderzoeksprioriteiten.

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan strategische coördinatie, met name op gebieden zoals gezondheidszorg waar 
innovatiecycli erg lang zijn, zelfs langer dan de duur van het huidige programma. De Commissie 
kan werken met toonaangevende onderzoekers bij de vaststelling van prioriteiten voor de 
financiering in het kader van Horizon 2020.

Amendement 139
Oreste Rossi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 15 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 30 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

Or. it

Motivering

Het is van strategisch belang dat het midden- en kleinbedrijf veel intensiever bij het 
kaderprogramma wordt betrokken dan door de Commissie wordt voorgesteld.

Amendement 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de toegevoegde waarde van optreden op 
het EU-niveau;

(a) de toegevoegde waarde van optreden op 
het EU-niveau, met name het trans-
Europese karakter;

Or. en

Amendement 141
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken;

(b) de potentiële omvang van het het effect 
op het aanpakken van maatschappelijke 
problemen, de duurzaamheid of het 
industriële concurrentievermogen;
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Or. en

Amendement 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het helpen opzetten en versterken 
van netwerken van organisaties van 
onderzoekers, patiënten en 
belanghebbenden ter verbetering van de 
onderlinge betrekkingen en uitwisseling, 
alsmede tussen de betrokken sectoren, 
instellingen en het maatschappelijk 
middenveld.

Or. en

Amendement 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Publiek-private partnerschappen 
worden gefinancierd door open en 
vergelijkende oproepen.

Or. en

Amendement 144
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven
tussen lidstaten.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven
van de regio's van de lidstaten, met name 
wanneer zij deel uitmaken van dezelfde 
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Euregio of van dezelfde Europese 
groepering voor grensoverschrijdende 
samenwerking (EGGS) als bedoeld in 
Verordening (EG) nr. 1082/2006.

Or. it

Amendement 145
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen te bevorderen, 
worden uitgevoerd op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en marktperspectieven ervan, 
alsook het verwachte effect.

Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen te bevorderen, 
worden uitgevoerd op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en marktperspectieven ervan, 
alsook het verwachte effect. Het gaat 
daarbij met name om acties die gericht 
zijn op het versterken van de 
onderzoekscapaciteit van 
ontwikkelingslanden en om 
samenwerkingsactiviteiten ter vervulling 
van hun specifieke behoeften op gebieden 
zoals gezondheid, met inbegrip van 
onderzoek naar verwaarloosde ziekten, 
landbouw, visserij en milieu, en die 
worden uitgevoerd onder financiële 
voorwaarden die aangepast zijn aan hun 
mogelijkheden.

Or. fr

Amendement 146
Yves Cochet, Jill Evans

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij samenwerkingsprioriteiten wordt Bij samenwerkingsprioriteiten wordt 
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rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie en kansen voor 
samenwerking met derde landen en met 
mogelijke gebreken in de intellectuele-
eigendomsystemen van derde landen.

rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie. 

Or. fr

Amendement 147
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020, vooral voor regio's of typen 
deelnemers die ondervertegenwoordigd 
zijn;

(a) initiatieven gericht op 
bewustzijnsversterking en het 
vergemakkelijken van de toegang tot 
financiering in het kader van Horizon 
2020, vooral voor regio's of typen 
deelnemers die ondervertegenwoordigd 
zijn, met inbegrip van onderzoekers en 
deelnemers met een handicap;

Or. en

Amendement 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis)  Cordis wordt, gezien de behoefte 
aan transparantie, als digitaal instrument 
herzien en hervormd tot een duidelijker 
en flexibeler instrument, om de toegang 
tot informatie te vereenvoudigen en om 
een instrument te ontwikkelen dat alle 
informatie biedt die de 
onderzoeksgemeenschap nodig heeft. Het 
nieuwe Cordis moet voor juni 2013 gereed 
zijn.

Or. en
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Motivering

Momenteel is Cordis een van de meest complexe en ingewikkelde programma’s om mee te 
werken. Als we willen dat de samenleving, onderzoekers en bedrijven gemakkelijker toegang 
hebben tot informatie, moet het programma worden herzien en moet de informatie worden 
uitgebreid en moet het gemakkelijker worden toegang te krijgen tot alle voorstellen en subsidies.

Amendement 149
Elena Oana Antonescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) initiatieven ter bevordering van de 
dialoog en discussie over 
wetenschappelijke, technologische en 
innovatiekwesties met het publiek en ter 
benutting van sociale media en andere 
innovatieve technologieën en methodieken;

e) initiatieven ter bevordering van de 
dialoog en discussie over 
wetenschappelijke, technologische en 
innovatiekwesties met het publiek door de 
academische gemeenschap daarbij te 
betrekken en ter benutting van sociale 
media en andere innovatieve technologieën 
en methodieken, met name om het publiek 
beter bewust te helpen maken van de 
voordelen van onderzoek en innovatie, 
zodat het de maatschappelijke 
uitdagingen beter het hoofd kan bieden.

Or. ro

Amendement 150
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, met de input van relevante 
externe belanghebbenden, bijvoorbeeld 
patiëntenorganisaties. Hieronder valt 
mede informatie over horizontale kwesties, 
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van klimaatgerelateerde uitgaven. zoals duurzaamheid en klimaatverandering, 
met inbegrip van informatie over het 
bedrag van klimaatgerelateerde uitgaven.

Or. en

Amendement 151
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, 
marien en maritiem onderzoek, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven

Or. en

Amendement 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie en indicatoren betreffende
horizontale kwesties, zoals verantwoord 
onderzoek en verantwoorde innovatie 
waaronder duurzaamheid en 
klimaatverandering, met inbegrip van 
informatie over het bedrag van 
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klimaatgerelateerde uitgaven

Or. en

Amendement 153
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Uiterlijk eind 2017 maakt de 
Commissie met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen een evaluatie 
van het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie. De tweede toewijzing van 
middelen aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, wordt pas na deze 
evaluatie ter beschikking gesteld. Bij de 
evaluatie wordt de voortgang van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie beoordeeld aan de hand van 
de volgende criteria:

Schrappen

(i) het verbruik van de eerst toegewezen 
middelen, als bedoeld in artikel 6, lid 3), 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de hoeveelheid geld die voor de 
ontwikkeling van de eerste golf KIG’s is 
gebruikt en het effect van het zaaikapitaal 
voor de tweede fase, en het vermogen van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie om middelen aan te trekken 
van de partners in de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) en van 
de particuliere sector, als uiteengezet in 
Verordening XX/2010 [herziene 
verordening betreffende het EIT];
(ii) het afgesproken tijdschema voor de 
start van de derde golf kennis- en 
innovatiegemeenschappen en de 
geprogrammeerde financiële behoeften 
van de bestaande KIG’s volgens de 
specifieke ontwikkeling daarvan; alsmede
(iii) de bijdrage van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie en 
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de kennis- en innovatiegemeenschappen 
aan de prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
“Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën” 
van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 154
Anna Záborská

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van 
kansengelijkheid, en wordt rekening 
gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen. Tevens wordt 
er rekening gehouden met de bijdrage die 
de maatregelen leveren aan de prioriteiten 
van de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
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het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

Or. en


