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Amendement 5
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20135 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door bij te dragen aan de 
versterking van publiek-publieke 
partnerschappen, onder meer door 
deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's.

(2) Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20135 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
bewerkstelligen door hechtere synergieën 
te ontwikkelen, de coördinatie te 
verbeteren en onnodige overlappingen 
met internationale, nationale en regionale 
onderzoeksprogramma's te voorkomen. 
Publiek-publieke partnerschapen, onder 
meer door deelneming van de Unie aan 
door verscheidene lidstaten 
overeenkomstig artikel 185 van het 
Verdrag opgezette programma's, zouden 
deze doelstellingen moeten behalen, 
moeten voldoen aan de in die verordening 
vastgestelde voorwaarden en met name 
artikel 20 daarvan, en volledig moeten 
overeenstemmen met de algemene 
beginselen van Horizon 2020.

__________________ __________________
5 PB … [KP H2020]. 5 PB … [KP H2020].

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt gewezen op de tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeengekomen belangrijke beginselen met betrekking tot P2P's en wat daarvan wordt 
verwacht.
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Amendement 6
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Uit hoofde van Besluit …/2013/EU van 
de Raad van … 2013 tot vaststelling van 
het specifieke programma tot uitvoering 
van Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)9

– kan het Europees programma voor 
metrologisch onderzoek verder worden 
ondersteund.

(5) Uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van … 2013 tot vaststelling van 
Horizon 20208a en Besluit …/2013/EU van 
de Raad van … 2013 tot vaststelling van 
het specifieke programma tot uitvoering 
van Horizon 2020 – het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)9

– kan het Europees programma voor 
metrologisch onderzoek verder worden 
ondersteund.

__________________ __________________
8a PB … [H2020].

9 PB … [SP H2020]. 9 PB … [SP H2020].

Or. en

Motivering

Het is belangrijk niet alleen naar het specifieke programma, maar ook naar het 
kaderprogramma te verwijzen om te benadrukken dat artikel 20 van het kaderprogramma en 
de daarin genoemde beginselen in acht moeten worden genomen.

Amendement 7
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het Europees metrologisch programma 
voor onderzoek en innovatie (hierna 
"Empir"), dat is afgestemd op de strategie 
Europa 2020 en de bijbehorende 
kerninitiatieven, met name "Innovatie-
Unie"10, "Een digitale agenda voor 

(6) Het Europees metrologisch programma 
voor onderzoek en innovatie (hierna 
"Empir"), dat is afgestemd op de strategie 
Europa 2020 en de bijbehorende 
kerninitiatieven, met name "Innovatie-
Unie"10, "Een digitale agenda voor 



AM\1012267NL.doc 5/12 PE524.767v01-00

NL

Europa"11, "Efficiënt hulpbronnengebruik 
in Europa"12 en "Een industriebeleid in een 
tijd van mondialisering"13, wordt een 
ambitieuzer en inclusiever programma dat 
tien jaar lang (2014-2024) wordt 
uitgevoerd door [28] deelnemende staten. 
In het kader van de verbeteringen ten 
opzichte van het voorgaande programma 
omvat Empir activiteiten voor innovatie en 
benutting door de industrie, voor 
onderzoek ten behoeve van normen en 
standaarden en voor capaciteitsopbouw.

Europa"11, "Efficiënt hulpbronnengebruik 
in Europa"12 en "Een industriebeleid in een 
tijd van mondialisering"13, wordt een 
ambitieuzer en inclusiever programma dat 
zeven jaar lang (2014-2020) wordt 
uitgevoerd door [28] deelnemende staten. 
In het kader van de verbeteringen ten 
opzichte van het voorgaande programma 
omvat Empir activiteiten voor innovatie en 
benutting door de industrie, voor 
onderzoek ten behoeve van normen en 
standaarden en voor capaciteitsopbouw.

__________________ __________________
10 COM(2010) 546 definitief van 
6 oktober 2010.

10 COM(2010) 546 definitief van 
6 oktober 2010.

11 COM(2010) 245 definitief/2 van 
26 augustus 2010.

11 COM(2010) 245 definitief/2 van 
26 augustus 2010.

12 COM(2011) 21 van 26 januari 2011. 12 COM(2011) 21 van 26 januari 2011.
13 COM(2012) 582 definitief van 
10 oktober 2012.

13 COM(2012) 582 definitief van 
10 oktober 2012.

Or. en

Motivering

Wanneer er met ingang van 2020 twee generaties P2P's bestaan en oproepen doen uitgaan, 
ontstaan administratieve kosten, wordt de complexiteit van de Europese 
onderzoeksfinanciering vergroot en wordt een vals beeld gegeven van de bedragen die 
jaarlijks daadwerkelijk worden uitgegeven. De looptijd van P2P's moet derhalve worden 
afgestemd op de looptijd van Horizon 2020 en toekomstige kaderprogramma's.

Amendement 8
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Met het oog op de algemene 
doelstelling van Horizon 2020 om het 
financieringslandschap op het gebied van 
onderzoek en innovatie verder te 
vereenvoudigen en te harmoniseren op 
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Europees niveau, moet de duur van alle in 
het kader van Horizon 2020 gefinancierde 
publiek-publieke partnerschappen worden 
afgestemd op de duur van het 
kaderprogramma, om te vermijden dat er 
in de toekomst uiteenlopende 
voorschriften naast elkaar bestaan en dat 
de deelnemers in verband daarmee te 
maken krijgen met aanvullende 
administratieve lasten.

Or. en

Amendement 9
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De deelnemende staten zijn 
voornemens gedurende de looptijd van het 
Empir (2014-2024) bij te dragen aan de 
uitvoering ervan.

(7) De deelnemende staten zijn 
voornemens gedurende de looptijd van het 
Empir (2014-2020) bij te dragen aan de 
uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

Wanneer er met ingang van 2020 twee generaties P2P's bestaan en oproepen doen uitgaan, 
ontstaan administratieve kosten, wordt de complexiteit van de Europese 
onderzoeksfinanciering vergroot en wordt een vals beeld gegeven van de bedragen die 
jaarlijks daadwerkelijk worden uitgegeven. De looptijd van P2P's moet derhalve worden 
afgestemd op de looptijd van Horizon 2020 en toekomstige kaderprogramma's.

Amendement 10
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de gemeenschappelijke 
tenuitvoerlegging van het Empir is een 
uitvoeringsstructuur vereist. De 
deelnemende staten zijn tot 
overeenstemming gekomen inzake de 
uitvoeringsstructuur voor het EMRP en 
hebben in 2007 Euramet e.V. opgericht 
(hierna "Euramet"), de Europese regionale 
metrologische organisatie, een vereniging 
zonder winstoogmerk onder Duits recht. 
Euramet is tevens belast met taken en 
verplichtingen met betrekking tot de meer 
algemene Europese en mondiale 
harmonisatie van de metrologie. 
Lidmaatschap van Euramet staat open voor 
alle Europese nationale meetinstituten 
(NMI's), als leden, en voor specifieke 
instituten (SI's), als geassocieerde leden. 
Het bestaan van nationale programma's 
voor metrologisch onderzoek is geen 
voorwaarde voor het lidmaatschap van 
Euramet. Gelet op het feit dat, volgens het 
verslag betreffende de tussentijdse 
evaluatie van het EMRP, de 
bestuursstructuur van Euramet doelmatig 
en van hoge kwaliteit is gebleken voor de 
uitvoering van het EMRP, moet Euramet 
ook gebruikt worden voor de 
tenuitvoerlegging van het Empir. Euramet 
moet de ontvanger worden van de 
financiële bijdrage van de Unie.

(11) Voor de gemeenschappelijke 
tenuitvoerlegging van het Empir is een 
uitvoeringsstructuur vereist. De 
deelnemende staten zijn tot 
overeenstemming gekomen inzake de 
uitvoeringsstructuur voor het EMRP en 
hebben in 2007 Euramet e.V. opgericht 
(hierna "Euramet"), de Europese regionale 
metrologische organisatie, een vereniging 
zonder winstoogmerk onder Duits recht. 
Euramet is tevens belast met taken en 
verplichtingen met betrekking tot de meer 
algemene Europese en mondiale 
harmonisatie van de metrologie. 
Lidmaatschap van Euramet staat open voor 
alle Europese nationale meetinstituten 
(NMI's), als leden, en voor specifieke 
instituten (SI's), als geassocieerde leden. 
Het bestaan van nationale programma's 
voor metrologisch onderzoek is geen 
voorwaarde voor het lidmaatschap van 
Euramet. Gelet op het feit dat, volgens het 
verslag betreffende de tussentijdse 
evaluatie van het EMRP, de 
bestuursstructuur van Euramet doelmatig 
en van hoge kwaliteit is gebleken voor de 
uitvoering van het EMRP, moet Euramet 
ook gebruikt worden voor de 
tenuitvoerlegging van het Empir. Euramet 
moet de ontvanger worden van de 
financiële bijdrage van de Unie. Bij de 
personeelsselectie voor Euramet moet 
overeenkomstig artikel 15 van het 
kaderprogramma Horizon 2020 gelet 
worden op de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen.

Or. de

Amendement 11
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale financiële bijdrage van de 
Unie aan het Empir bedraagt 300 miljoen 
EUR, EVA-kredieten inbegrepen. De
bijdrage wordt betaald uit kredieten op de 
algemene begroting van de Unie die 
worden toegekend aan de relevante 
onderdelen van het specifieke programma 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, ingesteld bij Besluit … 
/2013/EU, overeenkomstig artikel 58, lid 1, 
onder c, punt vi, en de artikelen 60 en 61 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

1. De maximale financiële bijdrage van de 
Unie aan het Empir bedraagt 262,5 miljoen 
EUR, EVA-kredieten inbegrepen. De 
bijdrage wordt betaald uit kredieten op de 
algemene begroting van de Unie die 
worden toegekend aan de relevante 
onderdelen van het specifieke programma 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, ingesteld bij Besluit … 
/2013/EU, overeenkomstig artikel 58, lid 1, 
onder c, punt vi, en de artikelen 60 en 61 
van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

Or. en

Motivering

De begroting van de P2P's en de PPP's moet met 12,5 % worden verminderd ten gevolge van 
de totale vermindering van de begroting voor Horizon 2020 binnen het MFK, teneinde de 
gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de financiering van gezamenlijk onderzoek 
en anderzijds de financiering van partnerschappen.

Amendement 12
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de deelnemende staten tonen aan 
dat het Empir wordt opgezet in 
overeenstemming met de in het 
kaderprogramma Horizon 2020 
vastgestelde doelstellingen en 
onderzoeksprioriteiten;

Or. en

Motivering

Met deze aanvulling wordt erop gewezen dat er een sterke samenhang moet zijn tussen de 
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activiteiten van de P2P's en de in het kaderprogramma Horizon 2020 vastgestelde 
onderzoeksprioriteiten.

Amendement 13
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) de deelnemende staten tonen aan 
dat het Empir wordt opgezet in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen van het kaderprogramma 
Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt gewezen op het belang dat de P2P's in overeenstemming zijn met 
algemene beginselen van het kaderprogramma Horizon 2020, zoals open toegang, 
gendergelijkheid en non-discriminatie, waarover bij de onderhandelingen over Horizon 2020 
overeenstemming is bereikt.

Amendement 14
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) de deelnemende staten tonen 
aan dat het Empir wordt opgezet 
overeenkomstig de voorwaarden als 
bedoeld in artikel 20 van 
Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020;

Or. en
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Motivering

Deze toevoeging benadrukt de belangrijke beginselen die tijdens de Horizon 2020-
onderhandelingen zijn overeengekomen met betrekking tot P2P's en wat deze zouden moeten 
opleveren.

Amendement 15
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpbesluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij afwijking van artikel 24, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. … [Regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding 
van resultaten in het kader van 
Horizon 2020] worden indirect 
subsidiabele kosten van NMI's en SI's die 
deelnemen aan door het Empir 
gefinancierde projecten bepaald door 
toepassing van een vast percentage van 
5 % van hun totale directe subsidiabele 
kosten, met uitzondering van directe 
subsidiabele kosten voor uitbesteding en 
de kosten van door derden ter beschikking 
gestelde middelen die niet op de locatie 
van de begunstigde zelf worden gebruikt, 
alsook financiële steun aan derden.

Schrappen

Or. ro

Amendement 16
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Overeenkomstig de beginselen van 
transparantie en non-discriminatie, zoals 
bedoeld in artikel 35, artikel 60, lid 1, en 
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artikel 128, lid 1, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012, worden door het 
Empir geplaatste uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen gepubliceerd op 
het webgebaseerde deelnemersportaal van 
Horizon 2020.

Or. en

Motivering

De instellingen zijn tijdens de trialoogonderhandelingen over Horizon 2020 overeengekomen 
meer samenhang te bevorderen tussen alle in het kader van Horizon 2020 gefinancierde 
mogelijkheden tot het indienen van voorstellen. Daartoe heeft de Commissie toegezegd te 
bevorderen dat door PPP's en P2P's geplaatste uitnodigen tot het indienen van voorstellen 
worden gepubliceerd op het deelnemersportaal van Horizon 2020. Dit amendement beoogt 
een zelfverplichting om te zetten in een wettelijke verplichting, waarbij eenvoudige en 
toegankelijke informatie wordt verstrekt aan de aanvragers.

Amendement 17
Christian Ehler

Ontwerpbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het Empir uit. De Commissie stelt over die 
evaluatie een verslag op dat de conclusies 
van de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 31 december 2017 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het Empir uit. De Commissie stelt over die 
evaluatie een verslag op dat de conclusies 
van de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
tussentijdse evaluatie van het Empir 
maakt deel uit van en wordt samengesteld 
met de tussentijdse evaluatie van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău
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Ontwerpbesluit
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van
het Empir uit. De Commissie stelt over die 
evaluatie een verslag op dat de conclusies 
van de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 30 juni 2018 toe aan 
het Europees Parlement en de Raad.

1. Uiterlijk op 30 juni 2017 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie van 
het Empir uit. De Commissie stelt over die 
evaluatie een verslag op dat de conclusies 
van de evaluatie en opmerkingen van de 
Commissie bevat. De Commissie zendt dat 
verslag uiterlijk op 31 december 2017 toe 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. ro


