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Amendement 25
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1. hecht zijn goedkeuring aan het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

1. brengt een gunstig advies uit over het 
Commissievoorstel, als geamendeerd door 
het Parlement;

Or. fr

Amendement 26
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd 
ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel 
van de Commissie;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd 
ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel 
van de Commissie, als geamendeerd;

Or. fr

Amendement 27
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Met Verordening (EU) nr. …/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 —
Het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)18 wordt beoogd een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
creëren door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 

(4) Met Verordening (EU) nr. …/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 —
Het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)18 wordt beoogd een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 
creëren door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
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bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en kunnen 
helpen maatschappelijke uitdagingen het 
hoofd te bieden. Overeenkomstig Besluit 
nr. 1982/2006/EG kan de betrokkenheid 
van de Unie bij die partnerschappen de 
vorm aannemen van financiële bijdragen 
aan gemeenschappelijke ondernemingen 
die zijn opgericht op basis van artikel 187 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen, private 
investeringen kunnen bevorderen en 
kunnen helpen maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden. Deze 
partnerschappen dienen gebaseerd te zijn 
op een betrokkenheid op lange termijn, 
waarbij sprake is van een evenwichtige 
bijdrage door alle partners, moeten 
worden afgerekend op het behalen van 
hun doelstellingen, en moeten worden 
afgestemd op de strategische 
doelstellingen van de Unie inzake 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het 
beheer en de werking van deze 
partnerschappen moeten open, 
transparant, effectief en efficiënt zijn, en 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen. 
Overeenkomstig Besluit nr. 1982/2006/EG 
kan de betrokkenheid van de Unie bij die 
partnerschappen de vorm aannemen van 
financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht op basis van artikel 187 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

__________________ __________________
18 [H2020 KP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

18 [H2020 KP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

Or. en

Motivering

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

Amendement 28
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
[…]/2013 van de Raad van […]tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van "Horizon 2020" — Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)19 moet verdere 
steun worden verleend aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG, volgens de voorwaarden 
van Besluit (EU) nr. […]/2013. De 
prioriteit "Industrieel leiderschap" is 
gericht op twee specifieke activiteitenlijnen 
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologieën: "Micro- en
nano-elektronica" en "Een nieuwe 
generatie componenten en systemen: de 
constructie van geavanceerde en slimme 
ingebedde componenten en systemen". 
"Ingebedde computersystemen"
(ARTEMIS) en "nano-elektronica"
(ENIAC) moeten tot één initiatief worden 
gecombineerd.

(5) Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van …  2013 tot vaststelling van 
"Horizon 2020" en Besluit (EU) nr. 
[…]/2013 van de Raad van […]tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van "Horizon 2020" — Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)19 moet verdere 
steun worden verleend aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG, volgens de voorwaarden 
van Besluit (EU) nr. […]/2013. De 
prioriteit "Industrieel leiderschap" is 
gericht op twee specifieke activiteitenlijnen 
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologieën: "Micro- en 
nano-elektronica" en "Een nieuwe 
generatie componenten en systemen: de 
constructie van geavanceerde en slimme 
ingebedde componenten en systemen". 
"Ingebedde computersystemen"
(ARTEMIS) en "nano-elektronica"
(ENIAC) moeten tot één initiatief worden 
gecombineerd.

__________________ __________________
19[H2020 SP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

19[H2020 SP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

Or. en

Motivering

Het is belangrijk niet alleen naar het specifieke programma, maar ook naar het 
kaderprogramma te verwijzen om te benadrukken dat artikel 19 van het kaderprogramma en 
de daarin genoemde beginselen in acht moeten worden genomen.
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Amendement 29
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
[…]/2013 van de Raad van […]tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van "Horizon 2020" — Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)19 moet verdere 
steun worden verleend aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG, volgens de voorwaarden 
van Besluit (EU) nr. […]/2013. De 
prioriteit "Industrieel leiderschap" is
gericht op twee specifieke activiteitenlijnen 
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologieën: "Micro- en 
nano-elektronica" en "Een nieuwe 
generatie componenten en systemen: de 
constructie van geavanceerde en slimme 
ingebedde componenten en systemen". 
"Ingebedde computersystemen"
(ARTEMIS) en "nano-elektronica"
(ENIAC) moeten tot één initiatief worden 
gecombineerd.

(5) Overeenkomstig het kaderprogramma 
Horizon 2020 en Besluit (EU) 
nr. […]/2013 van de Raad van […] kan 
verder steun worden geboden aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
worden opgericht op grond van de 
bepalingen omschreven in het 
kaderprogramma "Horizon 2020", met 
name in artikel 25 ervan en volledig in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen als opgenomen in het 
kaderprogramma Horizon 2020 en met 
name de beginselen betreffende 
gendergelijkheid en open toegang. De 
prioriteit "Industrieel leiderschap" is 
gericht op twee specifieke activiteitenlijnen 
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologieën: "Micro- en 
nano-elektronica" en "Een nieuwe 
generatie componenten en systemen: de 
constructie van geavanceerde en slimme 
ingebedde componenten en systemen". 
"Ingebedde computersystemen"
(ARTEMIS) en "nano-elektronica"
(ENIAC) moeten tot één initiatief worden 
gecombineerd.

__________________
19[H2020 SP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

Or. en

Amendement 30
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Zonder afbreuk te doen aan de 
tussentijdse evaluatie als vermeld in 
artikel 11, lid 1, van onderhavige 
verordening en overeenkomstig artikel 32 
van het kaderprogramma Horizon 2020 
dienen de gezamenlijke technologie-
initiatieven, als bijzondere 
financieringsinstrumenten, te worden 
onderworpen aan een grondige 
tussentijdse evaluatie waarin een 
specifieke analyse is opgenomen van hun 
openheid, transparantie, effectiviteit en 
efficiëntie.

Or. en

Motivering

Streven naar afstemming met artikel 32 van de kaderverordening voor H2020.

Amendement 31
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen dient de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL aan deelnemers 
financiële steun te verstrekken, 
voornamelijk in de vorm van subsidies, op 
basis van openbare vergelijkende oproepen 
tot het indienen van voorstellen. De 
financiële steun dient te worden gericht op 
gevallen waarin de ontwikkeling van het 
betrokken programma is verhinderd door 
aantoonbaar falen van de markt, en moet 
een stimulerend effect hebben, in die zin 
dat het gedrag van de begunstigde erdoor 
wordt gewijzigd.

(19) Voor de verwezenlijking van haar 
doelstellingen dient de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL aan deelnemers 
financiële steun te verstrekken, 
voornamelijk in de vorm van subsidies, op 
basis van openbare vergelijkende oproepen 
tot het indienen van voorstellen, waarbij 
aandacht moet gaan naar een kleinere 
administratieve last om de toegang tot de 
financiële steun te vergemakkelijken. De 
financiële steun dient te worden gericht op 
gevallen waarin de ontwikkeling van het 
betrokken programma is verhinderd door 
aantoonbaar falen van de markt, en moet 
een stimulerend effect hebben, in die zin 
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dat het gedrag van de begunstigde erdoor 
wordt gewijzigd.

Or. en

Amendement 32
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) De financiële bijdrage van de Unie 
dient te worden beheerd in 
overeenstemming met het beginsel van 
goed financieel beheer en de regels voor 
indirect beheer vastgelegd in Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 en in de 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie van 29 
oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/201226.

(22) De financiële bijdrage van de Unie 
dient te worden beheerd in 
overeenstemming met het beginsel van 
goed financieel beheer en de regels voor 
indirect beheer vastgelegd in artikel 60, 
leden 1 tot en met 4, van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 en in de 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie van 29 
oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/201226.

__________________ __________________
26 PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1. 26 PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

Or. en

Amendement 33
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Ten aanzien van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
oefent de intern controleur van de 
Commissie dezelfde bevoegdheden uit als 
die welke hij uitoefent met betrekking tot 

(25) Met betrekking tot de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
oefent de intern controleur van de 
Commissie dezelfde bevoegdheden uit als 
die welke met betrekking tot de Commissie 
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de Commissie. worden uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor 
de Europese Rekenkamer en het Europees 
Parlement.

Or. fr

Amendement 34
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag mag het besluit tot 
instelling van door de Unie opgerichte 
organen en instanties uitsluiten dat de 
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van dergelijke organen en 
instanties door de Rekenkamer worden 
onderzocht. Overeenkomstig artikel 60, lid 
5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 dienen de rekeningen van de in 
artikel 209 van die verordening bedoelde 
organen te worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan, dat advies 
uitbrengt over onder andere de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL hoeven niet te 
worden onderzocht door de Rekenkamer 
omdat moet worden vermeden dat die 
rekeningen tweemaal worden onderzocht.

Schrappen

Or. en

Amendement 35
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag mag het besluit tot 
instelling van door de Unie opgerichte 
organen en instanties uitsluiten dat de 
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van dergelijke organen en 
instanties door de Rekenkamer worden 
onderzocht. Overeenkomstig artikel 60, lid 
5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 dienen de rekeningen van de in 
artikel 209 van die verordening bedoelde 
organen te worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan, dat advies 
uitbrengt over onder andere de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL hoeven niet te 
worden onderzocht door de Rekenkamer 
omdat moet worden vermeden dat die 
rekeningen tweemaal worden onderzocht.

Schrappen

Or. de

Amendement 36
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag mag het besluit tot 
instelling van door de Unie opgerichte 
organen en instanties uitsluiten dat de 
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van dergelijke organen en 
instanties door de Rekenkamer worden 
onderzocht. Overeenkomstig artikel 60, lid 
5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 dienen de rekeningen van de in 

Schrappen
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artikel 209 van die verordening bedoelde 
organen te worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan, dat advies 
uitbrengt over onder andere de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de 
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL hoeven niet te 
worden onderzocht door de Rekenkamer 
omdat moet worden vermeden dat die 
rekeningen tweemaal worden onderzocht.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL moeten kunnen worden onderworpen aan onderzoek door de Rekenkamer om direct 
zicht op de activiteiten van de GTI's te garanderen.

Amendement 37
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, van 
het Verdrag mag het besluit tot instelling 
van door de Unie opgerichte organen en 
instanties uitsluiten dat de rekeningen van 
alle ontvangsten en uitgaven van dergelijke 
organen en instanties door de Rekenkamer 
worden onderzocht. Overeenkomstig 
artikel 60, lid 5, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 dienen de 
rekeningen van de in artikel 209 van die 
verordening bedoelde organen te worden 
onderzocht door een onafhankelijk 
auditorgaan, dat advies uitbrengt over 
onder andere de betrouwbaarheid van de 
rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. De rekeningen van de 

(26) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, van 
het Verdrag mag het besluit tot instelling 
van door de Unie opgerichte organen en 
instanties uitsluiten dat de rekeningen van 
alle ontvangsten en uitgaven van dergelijke 
organen en instanties door de Rekenkamer 
worden onderzocht. Overeenkomstig 
artikel 60, lid 5, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 dienen de 
rekeningen van de in artikel 209 van die 
verordening bedoelde organen te worden 
onderzocht door een onafhankelijk 
auditorgaan, dat advies uitbrengt over 
onder andere de betrouwbaarheid van de 
rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Ondanks dit advies, dat 
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gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
hoeven niet te worden onderzocht door de 
Rekenkamer omdat moet worden 
vermeden dat die rekeningen tweemaal 
worden onderzocht.

geen audit vormt, is het gerechtvaardigd 
dat de rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door de Rekenkamer. 

Or. fr

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd dat de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL niet aan een onderzoek van de Rekenkamer onderworpen hoeven te worden. Het 
advies, hoewel het is verstrekt door een onafhankelijk controleorgaan, is geen audit aan de 
hand waarvan derden, waaronder de Europese Unie en het Parlement, meer zekerheid 
hebben dat de rekeningen een betrouwbaar beeld geven van de toestand van de onderneming 
en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

Amendement 38
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Onverminderd de in artikel 11 
genoemde tussentijdse evaluatie en 
overeenkomstig artikel 26 van de Horizon 
2020-verordening moeten gezamenlijke 
technologie-initiatieven, als specifiek 
financieringsinstrument van Horizon 
2020, worden onderworpen aan een 
grondige tussentijdse beoordeling die 
onder andere een analyse van de 
openheid, transparantie en efficiëntie 
ervan dient te omvatten.

Or. en

Motivering

Deze verwijzing is nodig om rekening te houden met het uiteindelijke resultaat van de 
Horizon 2020-onderhandelingen. Er wordt een ander belangrijk aspect in overwogen dat het 
Parlement in artikel 26 van de Horizon 2020-verordening heeft kunnen opnemen.
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Amendement 39
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL dient op een 
transparante manier te functioneren, alle 
relevante beschikbare informatie aan 
haar toepasselijke instanties ter 
beschikking te stellen en haar activiteiten 
dienovereenkomstig te bevorderen.

Or. en

Amendement 40
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De gemeenschappelijke 
ondernemingen ENIA en ARTEMIS zijn 
opgericht voor de periode tot en met 31 
december 2013. De transitie van de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
ENIAC en ARTEMIS naar de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
moet worden afgestemd op en 
gesynchroniseerd met de overgang van het 
zevende kaderprogramma naar het 
kaderprogramma Horizon 2020, teneinde te 
waarborgen dat de voor onderzoek 
beschikbare middelen optimaal worden 
benut. Ter wille van de rechtszekerheid en 
de duidelijkheid dienen de Verordeningen 
(EG) nr. 72/2008 en (EG) nr. 74/2008 te 
worden ingetrokken en dienen 
overgangsbepalingen te worden 
vastgesteld,

(28) De gemeenschappelijke 
ondernemingen ENIA en ARTEMIS zijn 
opgericht voor de periode tot en met 31 
december 2013. De transitie van de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
ENIAC en ARTEMIS naar de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
moet worden afgestemd op en 
gesynchroniseerd met de overgang van het 
zevende kaderprogramma naar het 
kaderprogramma Horizon 2020, teneinde te 
waarborgen dat de voor onderzoek 
beschikbare middelen optimaal worden 
benut, terwijl aanpassingen of 
belemmeringen tussen de regelingen van 
ENIAC en ARTEMIS enerzijds en de 
regelingen van ECSEL anderzijds moeten 
worden voorkomen. Ter wille van de 
rechtszekerheid en de duidelijkheid dienen 
de Verordeningen (EG) nr. 72/2008 en 
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(EG) nr. 74/2008 te worden ingetrokken en 
dienen overgangsbepalingen te worden 
vastgesteld,

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat resterende activiteiten die nog in het kader van 
ENIAC of ARTEMIS moeten worden uitgevoerd de "oude" regels van respectievelijk ENIAC 
of ARTEMIS moeten volgen, terwijl de activiteiten van ECSEL de "nieuwe" regels moeten 
volgen. Hoewel dit al lastig genoeg is, mogen de drie regelingen tussen 2014 en 2017 niet 
gewijzigd of belemmerd worden.

Amendement 41
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
Europese onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap moet 
worden vermeden dat gemeenschappelijke 
ondernemingen regelingen volgen die 
verschillen van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 42
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
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onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op 
Europees niveau, moet de duur van alle 
uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierde publiek-private 
partnerschappen worden afgestemd op de 
duur van het kaderprogramma, ter 
voorkoming van tegelijkertijd geldende 
verschillende regelingen en bijbehorende 
extra administratieve lasten voor de 
deelnemers en EU-organen in de 
toekomst.

Or. en

Amendement 43
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Om de onderzoeks- en 
innovatiekloof in Europa te helpen 
dichten, moeten complementariteiten en 
nauwe synergieën worden ontwikkeld met 
de structuurfondsen. Waar mogelijk zal 
de interoperabiliteit tussen deze twee 
instrumenten worden bevorderd. 
Cumulatieve of gecombineerde 
financiering zal worden aangemoedigd. 
Binnen deze context zullen de 
maatregelen erop gericht zijn het 
potentieel van de aanwezige talenten in 
Europa volledig te benutten, en daarbij 
het economische en sociale effect van 
onderzoek en innovatie te optimaliseren, 
terwijl de maatregelen zich duidelijk 
onderscheiden maar toch aanvullend zijn 
met betrekking tot het beleid en de
activiteiten van de cohesiefondsen.

Or. en
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Amendement 44
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Gezien het belang van 
fundamenteel onderzoek voor het 
voortbrengen van baanbrekende ideeën 
die toekomstige innovatie mogelijk maken 
moeten oproepen tot het indienen van 
voorstellen voor O&O-
samenwerkingsprojecten worden gedaan 
op het gebied van ICT- en 
nanotechnologieonderzoek in het kader 
van Horizon 2020, naast en parallel met 
de activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL, met name wat 
betreft onderzoek op niveau 1 tot en met 4 
van technologische paraatheid.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de Horizon 2020-verordening moeten de O&O-activiteiten die onder GTI's 
vallen ook worden opgenomen in regelmatige oproepen voor het indienen van voorstellen in 
de Horizon 2020-werkprogramma's. In het geval van ECSEL dient tegelijkertijd met ECSEL-
activiteiten op lagere niveaus van technologische paraatheid gezamenlijk onderzoek te 
worden uitgevoerd, teneinde een bredere betrokkenheid van universiteiten en kmo's in door de 
EU gefinancierd ICT- en nanotechnologieonderzoek te bewerkstelligen, het juiste evenwicht 
tussen lagere en hogere niveaus van technologische paraatheid te garanderen, een 
concurrerend onderzoeksklimaat tot stand te brengen en toekomstige innovatie te stimuleren.

Amendement 45
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quater) Er moeten maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd die de deelname 
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van kmo's, universiteiten en 
onderzoekscentra bevorderen. In dit 
verband moeten belemmeringen die de 
deelname van nieuwkomers aan het 
programma beletten, worden opgespoord 
en aangepakt.

Or. en

Amendement 46
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 quater) Terdege rekening houdend 
met de beoogde synergieën tussen 
Horizon 2020 en de structuurfondsen, 
alsook relevante nationale en regionale 
O&O-financieringsprogramma's, moeten 
de regio's in de hele Unie worden 
aangemoedigd proactief bij te dragen aan 
de activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL, bijv. door 
financiële steun te bieden aan relevante 
onderzoeksinfrastructuur, door 
voorstellen in te dienen of door de 
onderzoeksresultaten of 
netwerkactiviteiten van relevante actoren 
te benutten, met het oog op het stimuleren 
van de regionale invloed van de ECSEL-
activiteiten en het vermogen ervan om op 
regionaal niveau banen en groei te 
creëren.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement heeft met succes aangedrongen op een nieuw artikel in de 
kaderverordening Horizon 2020 waarin expliciet wordt bepaald dat er betere synergieën 
tussen Horizon 2020 en de structuurfondsen tot stand moeten worden gebracht. Tegen deze 
achtergrond mogen de GTI's geen uitzondering vormen. De regio's moeten worden 
aangemoedigd bij te dragen aan de activiteiten ervan, met name gezien de enorme 
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mogelijkheden om regionale clusters te versterken.

Amendement 47
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake elektronische 
componenten en systemen voor Europees 
leiderschap wordt voor de periode tot en 
met 31 december 2024 een 
gemeenschappelijke onderneming in de zin 
van artikel 187 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie opgericht, hierna de 
"gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL" genoemd.

1. Voor de toepassing van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake elektronische 
componenten en systemen voor Europees 
leiderschap wordt voor de periode tot en 
met 31 december 2020 een 
gemeenschappelijke onderneming in de zin 
van artikel 187 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie opgericht, hierna de 
"gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL" genoemd.

Or. en

Motivering

Door het tegelijkertijd naast elkaar bestaan van twee generaties GTI's die oproepen doen 
uitgaan (met andere leden, andere regels, afwijkende begrotingen) 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 GTI's moet derhalve worden afgestemd op de looptijd van Horizon 2020 en 
toekomstige kaderprogramma's. Door het tijdsbestek van ECSEL te verkorten kan de GO 
bovendien rondkomen met een lagere begroting zonder de geplande activiteiten te hoeven 
herzien.

Amendement 48
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

c) garanderen dat elektronische 
componenten en systemen beschikbaar zijn 
voor sleutelmarkten en voor het oplossen 
van maatschappelijke problemen. Europa 
moet op het gebied van technologische 
ontwikkelingen een pionier blijven. De 
kloof tussen onderzoek en 
commercialisering moet worden 
overbrugd, de innovatiecapaciteit versterkt 
en de economische groei en 
werkgelegenheid in de Unie gestimuleerd;

c) ertoe bijdragen dat elektronische 
componenten en systemen beschikbaar zijn 
voor sleutelmarkten en voor het oplossen 
van maatschappelijke problemen. Europa 
moet op het gebied van technologische 
ontwikkelingen een pionier blijven. De 
kloof tussen onderzoek en 
commercialisering moet worden 
overbrugd, de innovatiecapaciteit versterkt 
en de economische groei en 
werkgelegenheid in de Unie gestimuleerd;

Or. en

Amendement 49
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de strategieën van de lidstaten op elkaar 
afstemmen om particuliere investeringen 
aan te trekken en bij te dragen tot de 
effectiviteit van de overheidssteun, door 
overlappende inspanningen en fragmentatie 
te voorkomen, en door de drempel voor 
belangrijke spelers op het gebied van 
onderzoek en innovatie te verlagen;

d) de afstemming van de strategieën van 
de lidstaten ondersteunen om particuliere 
investeringen aan te trekken en bij te 
dragen tot de effectiviteit van de 
overheidssteun, door overlappende 
inspanningen en fragmentatie te 
voorkomen, en door de drempel voor 
belangrijke spelers op het gebied van 
onderzoek en innovatie te verlagen;

Or. en

Amendement 50
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in stand houden en uitbreiden van de 
Europese capaciteit voor de fabricage van 
halfgeleiders en slimme systemen en een
leidende positie op het gebied van 
productieapparatuur en 
materiaalverwerking;

e) bijdragen tot de uitbreiding van de 
Europese capaciteit voor de fabricage van 
halfgeleiders en slimme systemen en tot de
leidende positie van Europa op het gebied 
van productieapparatuur en 
materiaalverwerking;

Or. en

Amendement 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) bevorderen van de betrokkenheid 
van kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's), overeenkomstig de doelstellingen 
van het kaderprogramma Horizon 2020.

Or. ro

Amendement 52
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2– lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) een leidende positie verwerven op het 
gebied van ontwerp en systeemtechniek, 
met inbegrip van ingebedde technologieën;

f) ondersteuning verlenen voor een 
leidende positie van de EU op het gebied 
van ontwerp en systeemtechniek, met 
inbegrip van ingebedde technologieën;

Or. en
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Amendement 53
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) alle belanghebbenden toegang verlenen
tot infrastructuur van wereldniveau voor 
het ontwerp en de fabricage van 
elektronische componenten en 
ingebedde/cyberfysieke en slimme 
systemen;

g) voor alle belanghebbenden de toegang
vergemakkelijken tot infrastructuur van 
wereldniveau voor het ontwerp en de 
fabricage van elektronische componenten 
en ingebedde/cyberfysieke en slimme 
systemen;

Or. en

Amendement 54
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) alle belanghebbenden toegang verlenen 
tot infrastructuur van wereldniveau voor 
het ontwerp en de fabricage van 
elektronische componenten en 
ingebedde/cyberfysieke en slimme 
systemen;

g) alle belanghebbenden toegang verlenen 
tot infrastructuur van wereldniveau voor 
het ontwerp en de fabricage van 
elektronische componenten en 
ingebedde/cyberfysieke en slimme 
systemen; de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) bij 
haar activiteiten bevorderen, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
kaderprogramma Horizon 2020;

Or. en

Motivering

(Afstemming met artikel 18 van de kaderverordening voor H2020)
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Amendement 55
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een dynamisch ecosysteem opzetten
waarin innovatieve kleine en middelgrote 
ondernemingen actief zijn, bestaande 
clusters worden versterkt en het ontstaan 
van nieuwe clusters in veelbelovende 
nieuwe segmenten wordt bevorderd.

h) een dynamisch ecosysteem bevorderen
waarin innovatieve kleine en middelgrote 
ondernemingen actief zijn, bestaande 
clusters worden versterkt en het ontstaan 
van nieuwe clusters in veelbelovende 
nieuwe segmenten wordt bevorderd.

Or. en

Amendement 56
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwerptechnologieën, -processen en -
integratie, apparatuur, materialen en 
fabricage op het gebied van micro- en 
nano-elektronica, gericht op 
miniaturisering, diversificatie en 
differentiatie en heterogene integratie;

a) ontwerptechnologieën, -processen en -
integratie, apparatuur, materialen en 
fabricage op het gebied van micro- en 
nano-elektronica, gericht op 
miniaturisering, decentrale capaciteiten 
die vertrouwen scheppen, diversificatie en 
differentiatie en heterogene integratie;

Or. en

Amendement 57
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendment

b) processen, methoden, instrumenten en 
platforms, referentieontwerpen en -
architecturen voor software en 
regelintensieve ingebedde/cyberfysieke 
systemen, die zorgen voor naadloze 
connectiviteit en interoperabiliteit, 
functionele veiligheid, een hoge graad van 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid voor 
professionele en consumententoepassingen, 
alsmede verbonden systemen;

b) processen, methoden, instrumenten en 
platforms, referentieontwerpen en -
architecturen voor software en 
regelintensieve ingebedde/cyberfysieke 
systemen, die zorgen voor naadloze 
connectiviteit en interoperabiliteit, 
functionele veiligheid, vrije software, een 
hoge graad van beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid voor professionele en 
consumententoepassingen, alsmede 
verbonden systemen;

Or. en

Amendement 58
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) multidisciplinaire benaderingen voor 
slimme systemen, ondersteund door 
ontwikkelingen op het gebied van 
holistisch ontwerp en geavanceerde 
fabricagemethoden, met als doel de 
verwezenlijking van zelfstandige en 
flexibele slimme systemen die over
geavanceerde interfaces beschikken en 
complexe functionaliteit bieden op basis 
van bijvoorbeeld naadloze integratie van 
sensor-, actuator-, verwerkings-, 
energievoorzienings- en netwerkfuncties.

c) multidisciplinaire benaderingen voor 
slimme systemen, ondersteund door 
ontwikkelingen op het gebied van 
holistisch ontwerp en geavanceerde 
fabricagemethoden, met als doel de 
verwezenlijking van zelfstandige en 
flexibele slimme systemen die over
eenvoudige gebruikersinterfaces
beschikken en complexe functionaliteit 
bieden op basis van bijvoorbeeld naadloze 
integratie van sensor-, actuator-, 
verwerkings-, energievoorzienings- en 
netwerkfuncties.

Or. en

Amendement 59
Christian Ehler



PE524.773v01-00 24/59 AM\1012281NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Reikwijdte van de activiteiten

1. Om de doelstellingen van artikel 2 te 
bereiken, kan het ECSEL-
onderzoeksprogramma onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten op niveau 2 tot 
en met 6 van technologische paraatheid 
financieren.
2. Indien het ECSEL-
onderzoeksprogramma 
innovatieactiviteiten op niveau 7 en 8 van 
technologische paraatheid voorziet, dan 
moet het financieringspercentage voor 
acties onder contract overeenkomstig 
[artikel 22] van de regels voor deelname 
worden verminderd.

Or. en

Motivering

Dit artikel verduidelijkt de reikwijdte van de activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL, met name in verband met de relevante niveaus van technologische 
paraatheid die door haar onderzoeksprogramma worden bestreken. De regels voor deelname 
vereisen bovendien dat er beter rekening wordt gehouden met het concept van niveaus van 
technologische paraatheid bij de vaststelling van financieringsniveaus; dit is in dit artikel 
opgenomen met het oog op de bij acties onder contract gehanteerde 
financieringspercentages.

Amendement 60
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 

1. De bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
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ter dekking van administratieve en 
operationele kosten bedraagt, met inbegrip 
van EVA-kredieten, ten hoogste 
1 215 255 000 EUR. Deze bijdrage wordt 
betaald uit de kredieten die in de algemene 
begroting van de Europese Unie worden 
uitgetrokken voor het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon 
2020 (2014–2020). Overeenkomstig artikel 
58, lid 1, onder c), onder iv), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 wordt de uitvoering 
van de begroting, wat de bijdrage van de 
Unie betreft, toevertrouwd aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
die optreedt als een orgaan zoals bedoeld in 
artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

ter dekking van administratieve en 
operationele kosten bedraagt, met inbegrip 
van de bijdragen van de lidstaten van de 
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), 
ten hoogste 1 215 255 000 EUR. Deze 
bijdrage wordt betaald uit de kredieten die 
in de algemene begroting van de Europese 
Unie worden uitgetrokken voor het 
specifieke programma tot uitvoering van 
Horizon 2020 (2014–2020). 
Overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c), 
onder iv), en de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
wordt de uitvoering van de begroting, wat 
de bijdrage van de Unie betreft, 
toevertrouwd aan de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL, die optreedt als een 
orgaan zoals bedoeld in artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. fr

Amendement 61
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
ter dekking van administratieve en 
operationele kosten bedraagt, met inbegrip 
van EVA-kredieten, ten hoogste 
1 215 255 000 EUR. Deze bijdrage wordt 
betaald uit de kredieten die in de algemene 
begroting van de Europese Unie worden 
uitgetrokken voor het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon 
2020 (2014–2020). Overeenkomstig artikel 
58, lid 1, onder c), onder iv), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 wordt de uitvoering 
van de begroting, wat de bijdrage van de 
Unie betreft, toevertrouwd aan de 

1. De bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
ter dekking van administratieve en 
operationele kosten bedraagt, met inbegrip 
van EVA-kredieten, ten hoogste 1 063 348 
200 EUR. Deze bijdrage wordt betaald uit 
de kredieten die in de algemene begroting 
van de Europese Unie worden uitgetrokken 
voor het specifieke programma tot 
uitvoering van Horizon 2020 (2014–2020). 
Overeenkomstig artikel 58, lid 1, onder c), 
onder iv), en de artikelen 60, leden 1 tot en 
met 4, en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 wordt de uitvoering 
van de begroting, wat de bijdrage van de 
Unie betreft, toevertrouwd aan de 
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gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
die optreedt als een orgaan zoals bedoeld in 
artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
die optreedt als een orgaan zoals bedoeld in 
artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Motivering

De begroting van de GO ECSEL 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 
op het gebied van ICT en nanotechnologie en anderzijds de financiering van het GTI. 
Dezelfde verlaging moet voor andere GTI's gelden. Tegelijkertijd moet de looptijd van ECSEL 
met vier jaar worden ingekort, wat inhoudt dat er na 2020 een nieuwe begroting in het kader 
van het volgende MFK moet worden opgesteld.

Amendement 62
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de in lid 2 bedoelde 
delegatieovereenkomst worden de punten 
geregeld die worden genoemd in artikel 58, 
lid 3, en de artikelen 60 en 61 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en in artikel 40 van Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de 
Commissie, alsmede onder meer de 
volgende zaken:

3. In de in lid 2 bedoelde 
delegatieovereenkomst worden de 
elementen behandeld die zijn vastgelegd in 
artikel 58, lid 3, artikel 60, leden 1 tot en 
met 4, en artikel 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 en in artikel 40 van 
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 
1268/2012 van de Commissie, alsmede 
onder meer de volgende zaken:

Or. en

Amendement 63
Maria Da Graça Carvalho

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

d) de regeling betreffende het verstrekken 
van de gegevens die de Commissie nodig 
heeft om te kunnen voldoen aan haar 
verplichtingen op het gebied van 
verspreiding en rapportage als bedoeld in 
artikel 22 van Verordening (EG) 
nr. …/2013 [tot oprichting van Horizon 
2020 — het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)];

d) de regeling betreffende het verstrekken 
van de gegevens die de Commissie nodig 
heeft om te kunnen voldoen aan haar 
verplichtingen op het gebied van 
verspreiding en rapportage als bedoeld in 
artikel 22 van Verordening (EG) 
nr. …/2013 [tot oprichting van Horizon 
2020 — het kaderprogramma voor 
onderzoek en innovatie (2014-2020)], met 
inbegrip van volledige gegevens over alle
voorstellen en subsidieovereenkomsten en 
hun partners die moeten worden 
ingevoerd in ECORDA, de 
overkoepelende databank van H2020;

Or. en

Amendement 64
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL stelt zijn financiële regels vast 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU) nr. 966/012 en 
Verordening (EU) nr. … [gedelegeerde 
verordening betreffende de financiële 
modelregels voor publiek-private 
partnerschappen].

Onverminderd artikel 12 van deze 
verordening stelt de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL haar financiële 
regels vast overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU) nr. 966/012 en 
Verordening (EU) nr. … [gedelegeerde 
verordening betreffende de financiële 
modelregels voor publiek-private 
partnerschappen].

Or. en

Amendement 65
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur neemt overeenkomstig 
artikel 110 van het statuut een besluit dat is 
gebaseerd op artikel 2, lid 1, van het statuut 
en artikel 6 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden, 
waarin hij de relevante bevoegdheden van 
het tot aanstelling bevoegde gezag 
delegeert aan de uitvoerend directeur en de 
voorwaarden voor opschorting van deze 
bevoegdheidsdelegatie vaststelt. De 
uitvoerend bestuurder kan deze 
bevoegdheden subdelegeren.

De raad van bestuur neemt overeenkomstig 
artikel 110 van het statuut een besluit dat is 
gebaseerd op artikel 2, lid 1, van het statuut 
en artikel 6 van de regeling die van 
toepassing is op de andere personeelsleden, 
waarin hij de relevante bevoegdheden van 
het tot aanstelling bevoegde gezag 
delegeert aan de uitvoerend directeur en de 
voorwaarden voor opschorting van deze 
bevoegdheidsdelegatie vaststelt. De 
uitvoerend bestuurder kan deze 
bevoegdheden subdelegeren. De 
uitvoerend directeur brengt tijdens de 
volgende vergadering van de raad van 
bestuur verslag uit over de uitvoering van 
deze delegaties of subdelegaties.

Or. fr

Motivering

Over elke delegatie van bevoegdheden moet verslag worden uitgebracht.

Amendement 66
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
raad van bestuur besluiten om de 
delegatie van de bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag aan de 
uitvoerend directeur en door hem 
verleende subdelegaties tijdelijk op te 
schorten en deze bevoegdheden zelf uit te 
oefenen dan wel te delegeren aan een van 
zijn leden of aan een ander personeelslid 

Schrappen
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van de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL dan de uitvoerend directeur.

Or. en

Motivering

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de uitvoerend directeur te benoemen en te 
ontslaan. Indien uitzonderlijke omstandigheden de uitvoering van deze opdrachten 
belemmeren, en de subdelegatie ook niet functioneert, moet de raad van bestuur een nieuwe 
uitvoerend directeur benoemen.

Amendement 67
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke omstandigheden kan de 
raad van bestuur besluiten om de delegatie 
van de bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag aan de 
uitvoerend directeur en door hem verleende 
subdelegaties tijdelijk op te schorten en 
deze bevoegdheden zelf uit te oefenen dan 
wel te delegeren aan een van zijn leden of 
aan een ander personeelslid van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
dan de uitvoerend directeur.

De raad van bestuur kan een met redenen 
omkleed besluit nemen om de delegatie 
van de bevoegdheden van het tot 
aanstelling bevoegde gezag aan de 
uitvoerend directeur en door hem verleende 
subdelegaties tijdelijk op te schorten en 
deze bevoegdheden zelf uit te oefenen dan 
wel te delegeren aan een van zijn leden of 
aan een ander personeelslid van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
dan de uitvoerend directeur.

Or. fr

Motivering

De delegatie van bevoegdheden kan op elk moment worden opgeschort of ingetrokken zonder 
dat de uitvoerend directeur zich hoeft te beroepen op uitzonderlijke omstandigheden.

Amendement 68
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Protocol betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie is van 
toepassing op de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL en haar personeel.

Het Protocol betreffende de voorrechten en 
immuniteiten van de Europese Unie is van 
toepassing op de uitvoerend directeur en 
op de leden van de raad van bestuur van 
de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL.

Or. fr

Motivering

De voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie moeten niet uitgebreid worden naar 
alle ambtenaren, maar naar de personen wiens verantwoordelijkheden dit rechtvaardigen.

Amendement 69
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door haar 
personeelsleden bij de uitoefening van hun 
taken is veroorzaakt.

2. In geval van niet-contractuele 
aansprakelijkheid vergoedt de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
overeenkomstig de algemene beginselen 
die de wetgevingen van de lidstaten 
gemeen hebben, alle schade die door haar 
personeelsleden en de leden van de raad 
van bestuur bij de uitoefening van hun 
taken is veroorzaakt.

Or. fr

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in geschillen over de vergoeding van 
schade die door personeelsleden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
veroorzaakt wordt bij de uitoefening van 
hun taken.

Schrappen

Or. fr

Amendement 71
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 10– lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op alle aangelegenheden die niet bij 
deze verordening of bij het Unierecht zijn 
geregeld, is het recht van de staat waar de 
zetel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming ECSEL zich bevindt, van 
toepassing.

Schrappen

Or. fr

Amendement 72
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor het einde van 2017 verricht de 
Commissie een tussentijdse toetsing van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
waarbij met name wordt beoordeeld in 
welke mate de particuliere leden en hun 
samenstellende entiteiten, alsook andere 
juridische entiteiten, participeren in en 
bijdragen aan acties onder contract. De 

1. Voor het einde van 2017 verricht de 
Commissie een tussentijdse toetsing van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
waarbij met name wordt beoordeeld in 
welke mate de particuliere leden en hun 
samenstellende entiteiten, alsook andere 
juridische entiteiten, participeren in en 
bijdragen aan acties onder contract. De 
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Commissie deelt de conclusies van deze 
toetsing, vergezeld van haar opmerkingen, 
uiterlijk op 30 juni 2018 mee aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Commissie deelt de conclusies van deze 
toetsing, vergezeld van haar opmerkingen, 
uiterlijk op 30 juni 2018 mee aan het 
Europees Parlement en de Raad. De 
tussentijdse evaluatie van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
maakt deel uit van en wordt samengesteld 
met de tussentijdse evaluatie van Horizon 
2020.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft de veranderingen weer die zijn aangebracht in artikel 26 van de 
Horizon 2020-verordening, waarin duidelijk wordt vermeld dat de GTI's onderdeel zijn van 
en worden onderworpen aan de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020.

Amendement 73
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De begroting van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan tijdens de tussentijdse evaluatie 
worden herzien.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de uitkomst van de tussentijdse evaluatie en terdege rekening houdend met 
alle andere relevante factoren moet de mogelijkheid om de begroting van ECSEL aan te 
passen worden opgenomen in het basisbesluit inzake ECSEL. In het algemeen moet een 
verwijzing naar de mogelijke herziening van de begroting van een GTI tijdens de tussentijdse 
evaluatie ook worden opgenomen in de basisbesluiten van de respectieve andere GO's.

Amendement 74
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt, wat de 
bijdrage van de Unie betreft, verleend in 
het kader van de kwijting die het 
Europees Parlement op aanbeveling van 
de Raad verleent aan de Commissie 
volgens de procedure van artikel 319 van 
het Verdrag.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming voor het jaar n wordt na 
controle op aanbeveling van de Raad vóór 
15 mei van jaar n+2 door het Europees 
Parlement verleend. De raad van bestuur 
stelt in het financiële reglement van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
een procedure vast voor het verlenen van 
de kwijting. hij houdt daarbij rekening 
met de bijzonderheden die voortvloeien uit 
de aard van de gemeenschappelijke 
onderneming als publiek-privaat 
partnerschap en in het bijzonder uit de 
bijdrage van de particuliere sector aan 
haar begroting.

Or. de

Amendement 75
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt, wat de 
bijdrage van de Unie betreft, verleend in 
het kader van de kwijting die het Europees 
Parlement op aanbeveling van de Raad 
verleent aan de Commissie volgens de
procedure van artikel 319 van het Verdrag.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt, wat de 
bijdrage van de Unie betreft, voor 15 mei 
van jaar n+2 verleend door het Europees 
Parlement op aanbeveling van de Raad 
overeenkomstig een procedure die 
vergelijkbaar is met de procedure die is 
vastgelegd in artikel 319 VWEU en de 
artikelen 164 en 165 van Verordening 
966/2012 (EU/Euratom) en waarin het 
financieel reglement van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
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voorziet.

Or. en

Amendement 76
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt, wat de 
bijdrage van de Unie betreft, verleend in 
het kader van de kwijting die het Europees 
Parlement op aanbeveling van de Raad
verleent aan de Commissie volgens de 
procedure van artikel 319 van het 
Verdrag.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt door het 
Europees Parlement op aanbeveling van 
de Raad verleend volgens een procedure 
die vergelijkbaar is met de procedure 
bedoeld in artikel 319 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en in de artikelen 164 tot en met 166 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 van het Europees Parlement en
de Raad op basis van het auditverslag van 
de Europese Rekenkamer.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat de gemeenschappelijke ondernemingen aan dezelfde auditcontroles van 
de Europese Rekenkamer en aan dezelfde kwijtingsprocedures worden onderworpen als de 
Europese Commissie met een begrotingscontrole en een beleidscontrole van het Europees 
Parlement..

Amendement 77
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen twee maanden na afloop 
van elk boekjaar legt de uitvoerend 
directeur de jaarrekening en de balans 
betreffende het voorbije boekjaar voor 
aan de Europese Rekenkamer. De 
controle door de Rekenkamer wordt 
uitgeoefend op grond van de stukken en 
wordt ter plaatse uitgevoerd.

Or. de

Amendement 78
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien het Europees Parlement 
weigert kwijting te verlenen, biedt de 
uitvoerend directeur zijn ontslag aan bij 
de raad van bestuur die, naar gelang van 
de omstandigheden, de definitieve 
beslissing neemt.

Or. fr

Motivering

Voor de geloofwaardigheid van het kwijtingsproces is het van belang dat de weigering om 
kwijting te verlenen tot gevolg heeft dat de raad van bestuur over het lot van de uitvoerend 
directeur beslist. Deze procedure is geen herroeping, maar enkel de verplichting voor de 
uitvoerend directeur om zijn ontslag aan te bieden bij de raad van bestuur, die moet besluiten 
over het te geven gevolg.

Amendement 79
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De personeelsleden van de 
gemeenschappelijke onderneming, de 
uitvoerend directeur en de leden van de 
raad van bestuur onthullen onverwijld en 
zonder dat hun aansprakelijkheid wegens 
deze onthulling in gebreke kan worden 
gesteld, gevallen van fraude waarvan zij 
gedurende de uitoefening van hun 
functies of mandaten bij OLAF kennis 
hebben genomen. Indien zij deze 
verplichting niet nakomen, zijn zij 
persoonlijk aansprakelijk voor de 
gevolgen van de fraude waarvan zij 
kennis hebben genomen en die zij niet 
aan OLAF hebben onthuld.

Or. fr

Motivering

Fraudebestrijding moet een prioriteit van de Unie zijn. Deze regeling betreffende onthulling, 
die al in ten minste één lidstaat van toepassing is, is een zeer nuttig middel om dit doel na te 
streven.

Amendement 80
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan praktische regelingen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 vaststellen.

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan praktische regelingen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 vaststellen, zonder daarbij 
administratieve lasten op te leggen aan 
degenen die de door de verordening 
toegekende rechten proberen uit te 
oefenen.
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Or. en

Amendement 81
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verordening (EU) nr. … [Regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020] 
is van toepassing op de door de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
gefinancierde acties. Overeenkomstig die 
verordening wordt de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 1, 
onder a), van de statuten.

Verordening (EU) nr. … [Regels voor 
deelname aan en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020] 
en de besluiten van de Commissie die 
betrekking hebben op de 
tenuitvoerlegging hiervan zijn van 
toepassing op de door de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
gefinancierde acties onder contract. 
Overeenkomstig die verordening wordt de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
aangemerkt als een financieringsorgaan en 
verleent zij financiële bijstand aan acties 
onder contract zoals vastgelegd in bepaling 
1, onder a), van de statuten.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil verduidelijken dat niet alleen de regels voor deelname van toepassing 
zijn, maar ook de daaraan verbonden uitvoeringshandelingen zoals de regels voor indienings-
, evaluatie-, selectie-, toewijzings- en herzieningsprocedures. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
van de regels voor deelname gelden deze regels alleen voor acties onder contract.

Amendement 82
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om rekening te houden met de specifieke 
werkingsnoden van de 
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gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
mogen de werkplannen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
afwijken van de regels voor deelname aan 
Horizon 2020 in zoverre de betrokkenheid 
van de lidstaten bij het oprichten van de 
GO dergelijke afwijkingen noodzakelijk 
maakt. Deze gevallen moeten echter tot 
een absoluut minimum beperkt blijven. 
Afwijkingen van de regels voor deelname 
mogen universiteiten, 
onderzoeksorganisaties zonder 
winstoogmerk of kmo's niet afschrikken 
van deelname en mogen niet indruisen 
tegen de geest van rechtvaardige en 
gelijke behandeling die verankerd is in de 
regels voor deelname aan Horizon 2020.

Or. en

Amendement 83
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In overeenstemming met de in artikel 60, 
lid 1, en artikel 128, lid 1, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
en in artikel 16 van onderhavige 
verordening vastgelegde beginselen van 
transparantie en non-discriminatie 
worden door de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL georganiseerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
bekendgemaakt op het webportaal voor 
Horizon 2020-deelnemers. 

Or. en

Motivering

Tijdens de Horizon 2020-trialoog zijn de instellingen overeengekomen om de coherentie van 
alle in het kader van Horizon 2020 gefinancierde oproepmogelijkheden te bevorderen.  De 
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Commissie heeft daarom beloofd de bekendmaking van de door de GTI's georganiseerde 
oproepen tot het indienen van voorstellen op het portaal voor Horizon 2020-deelnemers te 
bevorderen. Ze kwamen allemaal overeen om deze aanpak toe te passen. Dit amendement 
streeft ernaar een zelf opgelegde verplichting om te zetten in een wettelijk vereiste dat de 
aanvragers eenvoudige en toegankelijke informatie garandeert.

Amendement 84
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Ongebruikte kredieten uit hoofde van 
de Verordeningen (EG) nr. 72/2008 en 
(EG) nr. 74/2008 worden overgedragen 
aan de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL. Bedragen die de verenigingen 
AENEAS en ARTEMIS-IA verschuldigd 
zijn voor de administratieve kredieten van 
de gemeenschappelijke ondernemingen
ENIAC en ARTEMIS voor de periode 
2008–2013 worden overgedragen aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
volgens een met de Commissie overeen te 
komen regeling.

10. Alleen de onontbeerlijke kredieten die 
nodig zijn voor het dekken van de 
administratieve kosten gerelateerd aan 
oproepen tot het indienen van voorstellen
onder ENIAC en ARTEMIS worden 
overgedragen van de ongebruikte 
kredieten overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 72/2008 en Verordening (EG) 
nr. 74/2008.

Or. en

Amendement 85
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) publiceren van informatie over de 
projecten, met inbegrip van het 
totaalbedrag per project en de namen van 
de deelnemers;

Or. ro
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Amendement 86
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) na aanvaarding van deze statuten door 
middel van een goedkeuringsbrief, [de 
vereniging AENEAS, een overeenkomstig 
Frans recht geregistreerde vereniging 
(registratienummer 20070039) waarvan de 
zetel gevestigd is te Parijs (Frankrijk); de 
vereniging ARTEMIS-IA, een vereniging 
naar Nederlands recht (registratienummer 
17201341) waarvan de zetel gevestigd is te 
Eindhoven (Nederland); de vereniging 
EPoSS, een vereniging naar … recht 
(registratienummer …) waarvan de zetel 
gevestigd is te …; (…)].

c) na aanvaarding van deze statuten door 
middel van een beraadslaging van de 
instantie die belast is met haar beheer, [de 
vereniging AENEAS, een overeenkomstig 
Frans recht geregistreerde vereniging 
(registratienummer 20070039) waarvan de 
zetel gevestigd is te Parijs (Frankrijk); de 
vereniging ARTEMIS-IA, een vereniging 
naar Nederlands recht (registratienummer 
17201341) waarvan de zetel gevestigd is te 
Eindhoven (Nederland); de vereniging 
EPoSS, een vereniging naar … recht 
(registratienummer …) waarvan de zetel 
gevestigd is te …; (…)].

Or. fr

Amendement 87
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanvragen van het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
als bedoeld in lid 2 worden gericht tot de 
raad van bestuur. De raad beoordeelt de 
aanvraag en houdt daarbij rekening met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL. 
De raad neemt vervolgens een besluit over 
de aanvraag.

3. Aanvragen van het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
als bedoeld in lid 2 worden gericht tot de 
raad van bestuur. De raad beoordeelt de 
aanvraag en houdt daarbij rekening met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL. 
De raad neemt vervolgens een besluit over 
de aanvraag en verstrekt de aanvrager een 
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met redenen omkleed besluit indien de 
aanvraag geweigerd wordt.

Or. en

Amendement 88
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanvragen van het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
als bedoeld in lid 2 worden gericht tot de 
raad van bestuur. De raad beoordeelt de 
aanvraag en houdt daarbij rekening met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL. 
De raad neemt vervolgens een besluit over 
de aanvraag.

3. Aanvragen van het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
als bedoeld in lid 2 worden gericht tot de 
raad van bestuur. De raad beoordeelt de 
aanvraag en houdt daarbij rekening met de 
relevantie en de potentiële toegevoegde 
waarde van de aanvrager voor het bereiken 
van de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL. 
De raad neemt vervolgens een besluit over 
de aanvraag en deelt zijn besluit, 
onverwijld, mee aan de Commissie die 
indien het verzoek is goedgekeurd, zich 
hiertegen kan verzetten, behalve indien 
het een lidstaat van de Unie betreft.

Or. fr

Amendement 89
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elk lid kan zijn lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
opzeggen. Die opzegging wordt zes 
maanden na de kennisgeving aan de andere 

4. Elk lid kan zijn lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
opzeggen. Die opzegging wordt zes 
maanden na de kennisgeving aan de andere 
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leden onherroepelijk van kracht. Vanaf dat 
moment wordt het voormalige lid ontheven 
van alle andere verplichtingen dan die 
welke door de gezamenlijke onderneming 
ECSEL zijn goedgekeurd en aangegaan 
voordat dat lid kennis had gegeven van de 
opzegging van zijn lidmaatschap.

leden onherroepelijk van kracht. Vanaf dat 
moment wordt het voormalige lid ontheven 
van alle andere verplichtingen dan die 
welke door de gezamenlijke onderneming 
ECSEL zijn goedgekeurd en aangegaan 
voordat dat lid kennis had gegeven van de 
opzegging van zijn lidmaatschap. In geval 
van terugtrekking wordt een rekening 
opgesteld tussen het lid dat zich terugtrekt 
en de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL om zijn financiële verplichtingen 
te vereffenen.

Or. fr

Amendement 90
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan, zonder voorafgaande toestemming van 
de raad van bestuur, niet worden 
overgedragen op een derde partij.

5. Het lidmaatschap van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan, zonder voorafgaande toestemming van 
de raad van bestuur, niet worden 
overgedragen op een derde partij. Deze 
instemming wordt aan de Commissie 
medegedeeld, die het recht heeft zich 
hiertegen te verzetten.

Or. fr

Amendement 91
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het wetenschappelijk comité.

Or. en

Amendement 92
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur stelt zijn eigen 
reglement van orde vast.

De raad van bestuur stelt zijn eigen
reglement van orde vast en maakt dit voor 
het publiek toegankelijk.

Or. en

Amendement 93
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie waarborgt de 
voortdurende coördinatie tussen de 
activiteiten van Horizon 2020 en de 
activiteiten van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL door regelmatig 
mogelijke complementariteiten en 
synergieën vast te stellen, inclusief 
gewenste overlappingen, en een formeel 
coördinatieproces in te voeren om de 
onderzoeksprioriteiten van het 
gezamenlijk onderzoek in het kader van 
het kaderprogramma en de activiteiten 
van de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL nauwkeurig af te stemmen.
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Or. en

Motivering

De onderzoeksactiviteiten uit hoofde van het kaderprogramma en de in de GTI's uitgevoerde 
activiteiten moeten dringend worden gecoördineerd, inclusief het beheer van gewenste 
overlappingen en noodzakelijke synergieën en complementariteiten. Deze taak kan uiteraard 
het beste worden vervuld door de Commissie, die door haar rol in de bestuursstructuur van 
de GTI's (1/3 van de stemmen) daartoe over voldoende middelen zou moeten beschikken.

Amendement 94
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) nieuwe lidmaatschapsaanvragen 
beoordelen, aanvaarden of afwijzen 
overeenkomstig bepaling 3, lid 3;

a) nieuwe lidmaatschapsaanvragen van 
particuliere entiteiten beoordelen, 
aanvaarden of afwijzen overeenkomstig 
bepaling 3, lid 3. De regels voor 
aanvaarding van nieuwe leden moeten 
openbaar en transparant zijn, mogen geen 
onnodige belemmering vormen en elke 
weigering moet duidelijk en schriftelijk 
worden gerechtvaardigd en beschikbaar 
worden gesteld aan de kandidaat en de 
raad van openbare instanties.

Or. en

Motivering

Als een lidstaat wenst toe te treden, moet dit automatisch gebeuren en mag dit niet afhangen 
van een besluit van de raad van bestuur.

Amendement 95
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de uitvoerend directeur benoemen, 
ontslaan, zijn ambtstermijn verlengen, 
hem richtsnoeren geven en toezicht houden 
op zijn prestaties;

f) de uitvoerend directeur benoemen, uit 
zijn functie ontheffen, zijn ambtstermijn 
verlengen, hem richtsnoeren geven en 
toezicht houden op zijn prestaties;

Or. fr

Amendement 96
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter r bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

r bis) in het kader van een openbare 
aanbesteding het onafhankelijke 
auditorgaan benoemen dat belast wordt 
met de taak om het in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
bedoelde advies uit te brengen;

Or. fr

Amendement 97
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur benoemd uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten. De Commissie betrekt de 
vertegenwoordiging van de andere leden 
van de gemeenschappelijke onderneming 

1. De uitvoerend bestuurder wordt na een 
open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur benoemd uit een 
lijst van door de Commissie voorgedragen
kandidaten. De Commissie betrekt de 
vertegenwoordiging van de andere leden 
van de gemeenschappelijke onderneming 
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ECSEL eventueel bij de selectieprocedure. ECSEL eventueel bij de selectieprocedure. 
Het Europees Parlement kan zich 
hiertegen verzetten.

Or. fr

Amendement 98
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 8 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Met name wordt gezorgd voor een 
passende vertegenwoordiging van de 
andere leden van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL bij de 
voorselectiefase van de selectieprocedure. 
Daartoe benoemen de ECSEL-lidstaten en 
de particuliere leden in onderlinge 
overeenstemming een vertegenwoordiger 
en een waarnemer namens de raad van 
bestuur.

Met name wordt gezorgd voor een 
passende vertegenwoordiging van de 
andere leden van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL bij de 
voorselectiefase van de selectieprocedure. 
Daartoe benoemen de ECSEL-lidstaten en 
de particuliere leden in onderlinge 
overeenstemming een vertegenwoordiger 
en een waarnemer namens de raad van 
bestuur. Tijdens de gehele 
selectieprocedure moet het beginsel van 
gendergelijkheid worden toegepast.

Or. en

Amendement 99
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De uitvoerend directeur voert met name 
de volgende taken onafhankelijk uit:

4. De uitvoerend directeur voert met name 
de volgende taken uit:

Or. fr



AM\1012281NL.doc 47/59 PE524.773v01-00

NL

Amendement 100
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de jaarrekeningen ter goedkeuring aan 
de raad van bestuur voorleggen;

d) de jaarrekeningen opstellen en ter 
goedkeuring aan de raad van bestuur 
voorleggen;

Or. fr

Amendement 101
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) hij stelt in samenwerking met de 
afdeling communicatie van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
een jaarverslag op over de voortgang van 
de onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten;

Or. en

Motivering

Het is aan te bevelen om regelmatig meer en eenvoudig toegankelijke informatie over de 
voortgang en prestaties van het GTI te verspreiden teneinde de zichtbaarheid van het GTI te 
vergroten en bij het bredere publiek bewustzijn te creëren aangaande de prestaties ervan.

Amendement 102
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter m bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) hij verricht tijdige follow-up na 
aanbevelingen die het resultaat zijn van 
de tussentijdse evaluatie van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
of andere relevante beoordelingen van de 
activiteiten van ECSEL;

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de officieel voorziene evaluaties voldoende effect hebben en ter 
verbetering van het kwaliteitsbeheer van de GO moet de uitvoerend directeur 
verantwoordelijk zijn voor de opvolging van alle relevante aanbevelingen.

Amendement 103
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) de openbare aanbesteding 
organiseren in het kader waarvan de raad 
van bestuur het onafhankelijke 
auditorgaan benoemt dat belast wordt met 
de taak om het in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
bedoelde advies uit te brengen;

Or. fr

Amendement 104
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van openbare instanties stelt zijn 
reglement van orde vast.

De raad van openbare instanties stelt zijn 
eigen reglement van orde vast en maakt dit 
voor het publiek toegankelijk.

Or. en

Amendement 105
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 12 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het wel of niet aanbevelen van de 
opname van een bepaalde voor de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
bestemde onderzoeksprioriteit in reguliere 
oproepen van het kaderprogramma 
Horizon 2020 teneinde nieuwe synergieën 
te ontwikkelen met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten met een strategisch 
belang;

Or. en

Amendement 106
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 14 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van particuliere leden stelt zijn 
reglement van orde vast.

4. De raad van particuliere leden stelt zijn 
reglement van orde vast en maakt dit voor 
het publiek toegankelijk.

Or. en
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Amendement 107
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15 bis. Wetenschappelijk comité
1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
maximaal 14 leden die voor één jaar 
worden benoemd; hun mandaat is 
verlengbaar. Het kiest een voorzitter uit 
zijn leden voor één jaar. De voorzitter 
mag de vergaderingen van de raad van 
bestuur bijwonen en eraan deelnemen. 
Indien dat noodzakelijk is voor specifieke 
incidentele taken kunnen er aanvullende 
deskundigen worden aangewezen voor 
beperkte duur.
2. De leden van het wetenschappelijk 
comité vormen een evenwichtige 
vertegenwoordiging van onafhankelijke 
deskundigen uit de academische wereld 
en vertegenwoordigen de relevante 
multidisciplinaire achtergrond. 
Gezamenlijk beschikken de leden van het 
wetenschappelijk comité voor het 
technische domein over de nodige 
wetenschappelijke competentie en 
expertise om met betrekking tot de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
strategische aanbevelingen met een 
wetenschappelijke basis te kunnen 
verstrekken.
3. De raad van bestuur stelt de specifieke 
criteria en het selectieproces vast voor de 
samenstelling van het wetenschappelijk 
comité en benoemt de leden ervan.
4. Het wetenschappelijk comité wordt 
belast met de volgende taken:
a) advies uitbrengen over de in de 
jaarlijkse werkplannen op te nemen 
wetenschappelijke prioriteiten;
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b) advies uitbrengen over de in het 
jaarlijkse activiteitenverslag beschreven 
wetenschappelijke prestaties.
Met de adviezen van het wetenschappelijk 
comité wordt terdege rekening gehouden.
5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste tweemaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen 
door de voorzitter.
6. Het wetenschappelijk comité kan, met 
instemming van de voorzitter, andere 
personen uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen.
7. Het wetenschappelijk comité stelt zijn 
eigen reglement van orde vast.

Or. en

Amendement 108
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 16 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
bedragen ten hoogste 39 420 000 euro en
worden gedekt voor een bedrag tot 
15 255 000 euro door de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde financiële bijdragen van de Unie, 
voor een bedrag tot 19 710 000 euro door 
de in artikel 4, lid 2, bedoelde bijdragen 
van de particuliere leden, en door de in 
artikel 19, lid 2 bedoelde bijdrage voor de 
voltooiing van de bij de Verordeningen 
(EG) nr. 72/2008 en (EG) nr. 74/2008 
gestarte acties. Indien een deel van de 
bijdragen voor administratieve kosten niet 
wordt gebruikt, kan het ter beschikking 
worden gesteld om de operationele kosten 
van de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL te dekken.

2. De administratieve kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden gedekt:
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a) voor een bedrag tot 15 255 000 euro 
door de in artikel 3, lid 1, bedoelde 
financiële bijdragen van de Unie;
b) voor een bedrag tot 19 710 000 euro of 
maximaal 1 % van de som van de totale 
kosten van alle projecten, naargelang wat 
het hoogste bedrag is, maar zonder een 
bedrag van 48 miljoen euro te 
overschrijden door de in artikel 4, lid 2, 
bedoelde bijdragen van de particuliere 
leden;
c) en door de in artikel 19, lid 2, bedoelde 
bijdrage voor de voltooiing van de bij de 
Verordeningen (EG° nr. 72/2008 en (EG) 
nr. 74/2008 gestarte acties.
Indien een deel van de bijdragen voor 
administratieve kosten niet wordt gebruikt, 
kan het ter beschikking worden gesteld om 
de operationele kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
te dekken.

Or. en

Amendement 109
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 19 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een lid van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
zijn verbintenissen op het gebied van de 
overeengekomen financiële bijdrage niet 
nakomt, maakt de uitvoerend directeur 
daarvan schriftelijk melding en stelt hij 
een redelijke termijn vast waarbinnen de 
niet-nakoming moet worden hersteld. 
Indien de betalingsachterstand niet 
binnen die termijn is weggewerkt, roept de 
uitvoerend directeur een vergadering van 
de raad van bestuur bijeen om te besluiten 



AM\1012281NL.doc 53/59 PE524.773v01-00

NL

of het lidmaatschap van het 
desbetreffende lid moet worden 
ingetrokken, dan wel of andere 
maatregelen moeten worden genomen tot 
het lid zijn verbintenissen wel nakomt. 
Indien een lid zijn verplichtingen niet 
nakomt, kan de raad van bestuur in eerste 
instantie, nadat het lid is gehoord en hem 
een regularisatieprocedure is voorgesteld, 
zijn stemrecht schorsen.

Or. fr

Amendement 110
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL rapporteert jaarlijks aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 60, lid 
5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

3. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL rapporteert jaarlijks aan de 
Commissie en de begrotingsautoriteiten.

Uiterlijk twee maanden na afloop van elk 
begrotingsjaar legt de uitvoerend 
directeur de jaarrekeningen en de balans 
van het voorgaande jaar aan de 
Rekenkamer voor. De Rekenkamer kan 
verificaties verrichten, met inbegrip van 
controles ter plaatse.

Or. en

Amendement 111
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door de Rekenkamer 
in overeenstemming met artikel 287 van 
het Verdrag.

Or. en

Amendement 112
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door de Rekenkamer.

Or. en

Amendement 113
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door een onafhankelijk 
controleorgaan zoals bepaald in artikel 60, 
lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden in het kader van de 
kwijtingsprocedure onderzocht door de 
Rekenkamer. Bij haar werkzaamheden 
houdt de Rekenkamer rekening met die 
van het onafhankelijk controleorgaan dat 
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belast wordt met de taak om het in artikel 
60, lid 5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 van het Parlement en de 
Raad bedoelde advies uit te brengen;

Or. fr

Amendement 114
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. en

Amendement 115
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Schrappen

Or. fr

Amendement 117
Claude Turmes
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL worden niet
onderzocht door de Rekenkamer.

De rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL worden onderzocht 
door de Rekenkamer.

Or. en

Amendement 118
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 22 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Rekenkamer stelt een bijzonder 
jaarverslag op betreffende de 
gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL.

Or. en

Amendement 119
Claude Turmes
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 25 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan regels vaststellen om 
belangenconflicten ten aanzien van de 
leden van die onderneming, haar organen 
en haar personeel te voorkomen en te 
beheersen. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
die zitting hebben in de raad van bestuur of 
in de raad van openbare instanties.

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
stelt regels vast om belangenconflicten ten 
aanzien van de leden van die onderneming, 
haar organen en haar personeel te 
voorkomen en te beheersen. Deze regels 
omvatten bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
die zitting hebben in de raad van bestuur of 
in de raad van openbare instanties.

Or. en

Amendement 120
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 25 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan regels vaststellen om 
belangenconflicten ten aanzien van de 
leden van die onderneming, haar organen 
en haar personeel te voorkomen en te 
beheersen. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
die zitting hebben in de raad van bestuur of 
in de raad van openbare instanties.

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
stelt regels vast om belangenconflicten ten 
aanzien van de leden van die onderneming, 
haar organen en haar personeel te 
voorkomen en te beheersen. Deze regels 
omvatten bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
die zitting hebben in de raad van bestuur of 
in de raad van openbare instanties.
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Or. en

Amendement 121
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 25 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
kan regels vaststellen om 
belangenconflicten ten aanzien van de 
leden van die onderneming, haar organen 
en haar personeel te voorkomen en te 
beheersen. Deze regels omvatten 
bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
die zitting hebben in de raad van bestuur of 
in de raad van openbare instanties.

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
stelt regels vast om belangenconflicten ten 
aanzien van de leden van die onderneming, 
haar organen en haar personeel te 
voorkomen en te beheersen. Deze regels 
omvatten bepalingen ter voorkoming van 
belangenconflicten voor de 
vertegenwoordigers van de leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
die zitting hebben in de raad van bestuur of 
in de raad van openbare instanties.

Or. fr

Amendement 122
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 26 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt geliquideerd, 
worden haar activa gebruikt ter voldoening 
van haar verplichtingen en voor de 
uitgaven in verband met haar liquidatie. 
Een eventueel overschot wordt op het 
moment van de liquidatie verdeeld over de 
leden in verhouding tot hun financiële 
bijdrage aan de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL. Een eventueel 
overschot dat de Unie toevalt, wordt 
teruggeboekt naar de begroting van de 

4. Wanneer de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt geliquideerd, 
worden haar activa gebruikt ter voldoening 
van haar verplichtingen en voor de 
uitgaven in verband met haar liquidatie. 
Een eventueel overschot wordt op het 
moment van de liquidatie verdeeld over de 
leden in verhouding tot hun financiële
bijdrage aan de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL. Een eventueel 
overschot dat de Unie toevalt, wordt 
teruggeboekt naar het specifieke 
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Unie. programma voor de tenuitvoerlegging van 
het kaderprogramma Horizon 2020 van 
de begroting van de Unie.

Or. fr


