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Amendement 18
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "Horizon 2020 – Het kaderprogramma
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)", 
dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van … 201320 (hierna: "het 
kaderprogramma Horizon 2020"), is 
gericht op het bereiken van een groter 
effect op onderzoek en innovatie door bij te 
dragen aan versterking van publiek-
publieke partnerschapen, onder meer door 
deelname van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten opgezette 
programma's, op grond van artikel 185 
VWEU.

(2) "Horizon 2020 – Het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)", 
dat is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van … 201320 (hierna: "het 
kaderprogramma Horizon 2020"), is 
gericht op het bereiken van een groter 
effect op onderzoek en innovatie door 
nauwere synergieën te ontwikkelen, 
coördinatie te versterken en nodeloze 
overlap met internationale, nationale en 
regionale onderzoeksprogramma's te 
voorkomen. Publiek-publieke 
partnerschapen, onder meer deelname van 
de Unie aan door verscheidene lidstaten
opgezette programma's, op grond van 
artikel 185 VWEU, zouden deze 
doelstellingen moeten bereiken, moeten 
voldoen aan de in die verordening en met 
name artikel 20 daarvan vastgelegde 
voorwaarden en volledig moeten voldoen 
aan de algemene beginselen van Horizon 
2020.

__________________ __________________
20 PB … [H2020 FP] 20 PB … [H2020 FP]

Or. en

Motivering

Met deze aanvulling worden de belangrijke beginselen onderstreept die tijdens de 
onderhandelingen over Horizon 2020 zijn overeengekomen met betrekking tot P2P's en wat 
deze zouden moeten opleveren.

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) In april 2012 deed de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag toekomen over de tussentijdse 
evaluatie van het gezamenlijk programma 
Eurostars22, die twee jaar na de start van 
het programma door een groep van 
onafhankelijke deskundigen was 
uitgevoerd. De algemene mening van de 
deskundigen was dat de doelstellingen van 
het programma werden gehaald, dat het 
Europese onderzoek verrichtende kleine en 
middelgrote ondernemingen (hierna: 
"kmo's") toegevoegde waarde bood en dat 
het na 2013 moest worden voortgezet. Er 
werden een aantal verbeteringen 
aanbevolen. Die betroffen met name de 
noodzaak van verdere integratie van 
nationale programma's en van verbetering 
van de operationele prestaties, teneinde de 
time-to-contract te verkorten en de 
procedures transparanter te maken.

(4) In april 2012 deed de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag toekomen over de tussentijdse 
evaluatie van het gezamenlijk programma 
Eurostars22, die twee jaar na de start van 
het programma door een groep van 
onafhankelijke deskundigen was 
uitgevoerd. De algemene mening van de 
deskundigen was dat de doelstellingen van 
het programma werden gehaald, dat het 
Europese onderzoek verrichtende kleine en 
middelgrote ondernemingen (hierna: 
"kmo's") toegevoegde waarde bood en dat 
het na 2013 moest worden voortgezet. Men 
is tevens mening dat het programma 
tegemoetkomt aan een aantal reële 
behoeften van de kmo's die zich 
bezighouden met onderzoek en 
ontwikkeling. Het programma heeft een 
groot aantal financieringsaanvragen 
aangetrokken en het aantal subsidiabele 
projecten overschreed de oorspronkelijke 
begroting. Er werden een aantal 
verbeteringen aanbevolen. Die betroffen 
met name de noodzaak van verdere 
integratie van nationale programma's en 
van verbetering van de operationele 
prestaties, teneinde de time-to-contract te 
verkorten en de procedures transparanter te 
maken.

__________________ __________________
22 COM(2011) 186 van 8 april 2011. 22 COM(2011) 186 van 8 april 2011.

Or. ro

Amendement 20
Christian Ehler
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Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Ingevolge Besluit 2013/…/EU van de 
Raad van … 2013 tot vaststelling van het 
specifiek programma tot uitvoering van 
"Horizon 2020" - Het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)24

kan steun worden verleend aan een actie 
waarmee wordt voortgebouwd op het 
gezamenlijk programma Eurostars en 
waarmee dat programma wordt omgebogen 
overeenkomstig de aanbevelingen in het 
verslag van de tussentijdse evaluatie ervan.

(6) Ingevolge Verordening (EU) nr. 
.../2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van ... 2013 tot vaststelling van 
Horizon 2020 en Besluit 2013/…/EU van 
de Raad van … 2013 tot vaststelling van 
het specifiek programma tot uitvoering van 
"Horizon 2020" - Het kaderprogramma
voor onderzoek en innovatie (2014-2020) 
kan steun worden verleend aan een actie 
waarmee wordt voortgebouwd op het 
gezamenlijk programma Eurostars en 
waarmee dat programma wordt omgebogen 
overeenkomstig de aanbevelingen in het 
verslag van de tussentijdse evaluatie ervan.

__________________ __________________
24 PB … [H2020 SP] 24 PB … [H2020 SP]

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 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het programma Eurostars-2 (hierna: 
"Eurostars-2"), dat in overeenstemming is 
met de Europa 2020-strategie, het 
gerelateerde kerninitiatief "Innovatie-
Unie"25 en de mededeling "Een versterkt 
partnerschap voor topkwaliteit en groei 
voor de Europese onderzoeksruimte"26, zal 

(7) Het programma Eurostars-2 (hierna: 
"Eurostars-2"), dat in overeenstemming is 
met de Europa 2020-strategie, het 
gerelateerde kerninitiatief "Innovatie-
Unie"25 en de mededeling "Een versterkt 
partnerschap voor topkwaliteit en groei 
voor de Europese onderzoeksruimte"26, zal 
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gericht zijn op het ondersteunen van 
onderzoek verrichtende kmo's door het 
medefinancieren van marktgerichte 
onderzoeksprojecten op elk terrein. Als 
zodanig, en in combinatie met de 
activiteiten die vallen onder de in het 
Horizon 2020 kaderprogramma vermelde 
doelstelling "Speerpunt- en 
sleuteltechnologieën", zal het programma 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
onderdeel "Industrieel leiderschap" van dat 
programma om te komen tot een snellere 
ontwikkeling van de technologieën en 
innovaties die het fundament vormen van 
het bedrijfsleven van morgen en 
innovatieve Europese kmo's te helpen om 
uit te groeien tot wereldwijd 
toonaangevende ondernemingen. Als 
onderdeel van de verbeteringen aan het 
voorgaande Eurostarsprogramma moet bij 
Eurostars-2 worden gestreefd naar een 
kortere tijdspanne voor de toekenning van 
subsidies, een grotere integratie en een 
eenvoudigere, transparantere en meer 
doelmatige administratie, wat uiteindelijk 
in het voordeel is van onderzoek 
verrichtende kmo's.

gericht zijn op het ondersteunen van 
onderzoek verrichtende kmo's door het 
medefinancieren van marktgerichte 
onderzoeksprojecten op elk terrein. Als 
zodanig, en in combinatie met de 
activiteiten die vallen onder de in het 
Horizon 2020 kaderprogramma vermelde 
doelstelling "Speerpunt- en 
sleuteltechnologieën", zal het programma 
bijdragen aan de doelstellingen van het 
onderdeel "Industrieel leiderschap" van dat 
programma om te komen tot een snellere 
ontwikkeling van de technologieën en 
innovaties die het fundament vormen van 
het bedrijfsleven van morgen en 
innovatieve Europese kmo's te helpen om 
uit te groeien tot wereldwijd 
toonaangevende ondernemingen. Als 
onderdeel van de verbeteringen aan het 
voorgaande Eurostarsprogramma moet bij 
Eurostars-2 worden gestreefd naar een 
kortere tijdspanne voor de toekenning van 
subsidies, een grotere integratie en een 
eenvoudigere, transparantere en meer 
doelmatige administratie, wat uiteindelijk 
in het voordeel is van onderzoek 
verrichtende kmo's. Handhaving van de 
bottom-up-benadering en de 
ondernemingsgerichte agenda met zijn 
voornaamste focus op marktpotentieel van 
de voorgaande Eurostarsprogramma's is 
wezenlijk voor het welslagen van 
Eurostars-2.

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

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

26 COM(2012) 392 definitief van 17 juli 
2012.

26 COM(2012) 392 definitief van 17 juli 
2012.

Or. en

Motivering

Twee van de sleutelfactoren voor het succes van het Eurostarsprogramma waren de bottom-
upbenadering en de ondernemingsgerichte agenda.
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Amendement 22
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Met het oog op het algemene doel 
van Horizon 2020 van meer 
vereenvoudiging en harmonisatie van het 
onderzoeks- en 
innovatiefinancieringslandschap op 
Europees niveau moet de duur van alle uit 
hoofde van Horizon 2020 gefinancierde 
publiek-publieke partnerschappen worden 
afgestemd op de looptijd van het 
kaderprogramma, om te voorkomen dat er 
gelijktijdig verschillende regelingen 
gelden, met alle extra administratieve 
lasten voor de toekomstige deelnemers 
van dien.

Or. en

Amendement 23
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De deelnemende landen zijn 
voornemens om gedurende de looptijd van 
Eurostars-2 (2014-2024) financieel bij te 
dragen aan de uitvoering ervan.

(9) De deelnemende landen zijn 
voornemens om gedurende de looptijd van 
Eurostars-2 (2014-2020) financieel bij te 
dragen aan de uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

Als er vanaf 2020 twee generaties P2P's naast elkaar oproepen doen uitgaan, ontstaan er 
extra administratieve lasten, wordt de financiering van onderzoek door de EU nodeloos 
ingewikkeld en worden de feitelijke jaarbedragen die naar onderzoek gaan aan het oog 
onttrokken. De looptijd van de P2P's moet derhalve worden afgestemd op de looptijd van 
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Horizon 2020 en toekomstige kaderprogramma's.

Amendement 24
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Eureka-leden of geassocieerde 
landen die niet met Horizon 2020 
geassocieerd zijn, kunnen partnerland 
van Eurostars-2 worden.

Or. en

Amendement 25
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "onderzoek verrichtende kmo": een 
kmo die ten minste 10 % van haar omzet 
herinvesteert in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten of ten minste 
10 % voltijdsequivalenten in onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten investeert.

(2) "onderzoek en ontwikkeling
verrichtende kmo": een kmo die ten minste 
10 % van haar omzet herinvesteert in 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
of ten minste 10 % van haar
voltijdsequivalenten aan onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten besteedt, of die 
hetzij ten minste 5 voltijdsequivalenten 
heeft (voor kmo's met niet meer dan 100 
voltijdsequivalenten), hetzij 10 
voltijdsequivalenten (voor kmo's met meer 
dan 100 voltijdsequivalenten).

Or. en

Amendement 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "onderzoek verrichtende kmo": een 
kmo die ten minste 10 % van haar omzet 
herinvesteert in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten of ten minste 
10 % voltijdsequivalenten in onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten investeert.

(2) "onderzoek verrichtende kmo": een 
kmo die ten minste 10 % van haar omzet 
herinvesteert in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten of ten minste 
10 % voltijdsequivalenten aan onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten besteedt, of 
die hetzij ten minste 5 voltijdsequivalenten 
heeft (voor kmo's met niet meer dan 100 
voltijdsequivalenten), hetzij 10 
voltijdsequivalenten (voor kmo's met meer 
dan 100 voltijdsequivalenten) aan 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
besteedt.

Or. en

Motivering

Dit komt met name ten goede aan traditionele bedrijven in de maakindustrie en 
voedingssector, die veelal arbeidsintensief zijn en weinig voltijdsequivalenten (minder dan 
10 %) aan research besteden aldus kunnen ze aan internationale samenwerking op 
researchgebied deelnemen.

Amendement 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "onderzoek verrichtende kmo": een 
kmo die ten minste 10 % van haar omzet 
herinvesteert in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten of ten minste 
10 % voltijdsequivalenten in onderzoeks-
en ontwikkelingsactiviteiten investeert.

(2) "onderzoek verrichtende kmo": een 
kmo die ten minste 10 % van haar omzet 
herinvesteert in onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten of ten minste 
10 % van haar voltijdsequivalenten aan 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten 
besteedt, of die hetzij ten minste 5 
voltijdsequivalenten heeft (voor kmo's met 
niet meer dan 100 voltijdsequivalenten), 
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hetzij 10 voltijdsequivalenten (voor kmo's 
met meer dan 100 voltijdsequivalenten).

Or. en

Motivering

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de activiteiten worden uitgevoerd in het 
kader van transnationale samenwerking 
tussen onderzoek verrichtende kmo's of 
tussen kmo's en andere spelers van de 
innovatieketen (bv. universiteiten, 
onderzoeksorganisaties);

a) de activiteiten worden uitgevoerd in het 
kader van transnationale samenwerking 
tussen onderzoek verrichtende kmo's of 
tussen kmo's en andere spelers van de 
innovatieketen (bv. universiteiten, 
onderzoeksorganisaties) en door kmo's die 
van plan zijn onderzoek te verrichten en 
ten minste 10% van de winst in onderzoek 
en innovatie te investeren;

Or. ro

Amendement 29
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Eureka-leden of geassocieerde 
landen die niet met Horizon 2020 zijn 
geassocieerd, kunnen een partnerland van 
Eurostars-2 worden, indien zij voldoen 
aan de voorwaarde van letter c) van 
artikel 6, lid 1. Eureka-leden of 
geassocieerde landen die aan deze 
voorwaarde voldoen, worden ten behoeve 
van dit besluit als partnerlanden 
beschouwd. Deze partnerlanden komen 
niet in aanmerking voor een financiële 
bijdrage van de Unie in het kader van 
Eurostars-2.

Or. en

Amendement 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Eureka-leden of geassocieerde 
Eureka-landen die niet met Horizon 2020 
zijn geassocieerd, kunnen een partnerland 
van Eurostars-2 worden, indien zij 
voldoen aan de voorwaarde van letter c) 
van artikel 6, lid 1. Eureka-leden of 
geassocieerde landen die aan deze 
voorwaarde voldoen, worden ten behoeve 
van dit besluit als partnerlanden 
beschouwd. Deze geassocieerde landen 
komen echter niet in aanmerking voor 
een financiële bijdrage van de Unie in het 
kader van Eurostars-2.

Or. en

Motivering

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
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participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Amendement 31
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Eureka-leden of geassocieerde 
landen die niet met Horizon 2020 zijn 
geassocieerd, kunnen een partnerland van 
Eurostars-2 worden, indien zij voldoen 
aan de voorwaarde van artikel 6, lid 1, 
onder c). Eureka-leden of geassocieerde 
landen die aan deze voorwaarde voldoen, 
worden ten behoeve van dit besluit als 
partnerlanden beschouwd. Deze 
partnerlanden komen niet in aanmerking 
voor een financiële bijdrage van de Unie 
in het kader van Eurostars-2.

Or. en

Amendement 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Eureka-leden of geassocieerde 
Eureka-landen die niet met Horizon 2020 
zijn geassocieerd, kunnen een partnerland 
van Eurostars-2 worden, indien zij 
voldoen aan de voorwaarde van letter c) 
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van artikel 6, lid 1. Eureka-leden of 
geassocieerde landen die aan deze 
voorwaarde voldoen, worden ten behoeve 
van dit besluit als partnerlanden 
beschouwd. Deze partnerlanden komen 
niet in aanmerking voor een financiële 
bijdrage van de Unie in het kader van 
Eurostars-2.

Or. en

Motivering

Aangezien Eurostars een gezamenlijk programma van de Europese Commissie en Eureka is, 
moeten alle Eureka-landen en geassocieerde EUREKA-landen het recht hebben om als 
partner aan Eurostars-2 deel te nemen.

Amendement 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale financiële bijdrage van de 
Unie, inclusief EVA-kredieten, aan 
Eurostars-2 bedraagt 287 miljoen euro30. 
Deze bijdrage wordt betaald uit de 
kredieten die in de algemene begroting van 
de Unie zijn toegewezen aan de relevante 
onderdelen van het specifiek programma 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, dat is vastgesteld 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, inclusief EVA-kredieten, aan 
Eurostars-2 bedraagt 251,125 miljoen 
euro30. Deze bijdrage wordt betaald uit de 
kredieten die in de algemene begroting van 
de Unie zijn toegewezen aan "Innovatie in 
het mkb" van het specifiek programma tot 
uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, dat is vastgesteld 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.

__________________ __________________
30 Dit bedrag is indicatief en afhankelijk 
van het bedrag dat uiteindelijk uit hoofde 
van de doelstelling "Innovatie in het 
MKB", deel 2 "Industrieel leiderschap", 
aan DG Onderzoek en innovatie wordt 
toegewezen, en waaraan uiteindelijk 

30 Dit bedrag is indicatief en afhankelijk 
van het bedrag dat uiteindelijk uit hoofde 
van de doelstelling "Innovatie in het 
MKB", deel 2 "Industrieel leiderschap", 
aan DG Onderzoek en innovatie wordt 
toegewezen, en waaraan uiteindelijk 
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goedkeuring wordt verleend door de 
begrotingsautoriteit in de definitieve versie 
van het financieel memorandum.

goedkeuring wordt verleend door de 
begrotingsautoriteit in de definitieve versie 
van het financieel memorandum.

Or. en

Motivering

Uw rapporteur stelt voor de begroting van de P2P's en PPP's met 12,5 % te verminderen 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 de partnerschappen. Bovendien 
moet de specifieke financieringsbron in het kader van Horizon 2020 worden vermeld.

Amendement 34
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bijdrage van de Unie is gelijk aan 
een derde van die van de deelnemende 
landen als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder 
a, met dien verstande dat het in lid 1 
vastgestelde maximumbedrag niet mag 
worden overschreden. De bijdrage is 
bedoeld ter dekking van administratieve en 
operationele kosten.

2. De bijdrage van de Unie is in beginsel 
gelijk aan een derde van die van de 
deelnemende landen als bedoeld in artikel 
7, lid 1, onder a, met dien verstande dat het 
in lid 1 vastgestelde maximumbedrag niet 
mag worden overschreden. De bijdrage is 
bedoeld ter dekking van administratieve en 
operationele kosten. Indien gedurende de 
looptijd van het programma het 
percentage van de bijdrage van de Unie 
moet worden aangepast, wordt bij 
individuele oproepen een zekere 
soepelheid betracht. In dit geval kan de 
bijdrage van de Unie worden opgetrokken 
tot ten hoogste de helft van de bijdragen 
van de deelnemende landen.

Or. en

Amendement 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard
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Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bijdrage van de Unie is gelijk aan
een derde van die van de deelnemende 
landen als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder 
a, met dien verstande dat het in lid 1 
vastgestelde maximumbedrag niet mag 
worden overschreden. De bijdrage is 
bedoeld ter dekking van administratieve en 
operationele kosten.

2. De bijdrage van de Unie bedraagt ten 
hoogste de helft van die van de 
deelnemende landen als bedoeld in artikel 
7, lid 1, onder a, met dien verstande dat het 
in lid 1 vastgestelde maximumbedrag niet 
mag worden overschreden30 bis. De bijdrage 
is bedoeld ter dekking van operationele 
kosten, met inbegrip van de kosten van de 
beoordeling van de voorstellen en
administratieve kosten.
__________________
30 bis Een bijdrage van de Unie ten belope 
van de helft van de bijdragen van de 
deelnemende landen komt overeen met 
een aanvullingspercentage van 33%. 

Or. en

Amendement 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bijdrage van de Unie is gelijk aan
een derde van die van de deelnemende 
landen als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder 
a, met dien verstande dat het in lid 1 
vastgestelde maximumbedrag niet mag 
worden overschreden. De bijdrage is 
bedoeld ter dekking van administratieve en 
operationele kosten.

2. De bijdrage van de Unie bedraagt ten 
hoogste de helft van die van de 
deelnemende landen als bedoeld in artikel 
7, lid 1, onder a, met dien verstande dat het 
in lid 1 vastgestelde maximumbedrag niet 
mag worden overschreden. De bijdrage is 
bedoeld ter dekking van operationele 
kosten, met inbegrip van de kosten van de 
beoordeling van de voorstellen, en
administratieve kosten.

Or. en
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Motivering

Andere programma's uit hoofde van artikel 185 (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) hebben een veel 
hoger aanvullingspercentage dat gelijk is aan 50% van de totale overheidsmiddelen (100% in 
vergelijking met de middelen van de lidstaten), in vergelijking met de 25% voor Eurostars-2. 
Een aanvullingspercentage van 33% voor Eurostars-2 (dat tot 50% van de middelen van de 
lidstaten uitmaakt) zou zorgen voor meer gelijke behandeling van de programma's uit hoofde 
van artikel 185. Het aanvullingspercentage is flexibel en wordt door de Groep op hoog niveau 
Eurostars aangepast samen met de looptijd van het programma om in te spelen op het succes 
ervan.

Amendement 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maximaal 2 % van de financiële 
bijdrage van de Unie kan worden gebruikt 
ter dekking van de administratieve kosten 
van Eurostars-2. Alle overige
administratieve kosten voor de uitvoering 
van Eurostars-2 moeten door de 
deelnemende landen worden gedragen.

3. Maximaal 6 % van de financiële 
bijdrage van de Unie kan worden gebruikt 
ter dekking van de administratieve en 
projectbeoordelingskosten van 
Eurostars-2. De nationale administratieve 
kosten voor de uitvoering van Eurostars-2 
worden door de deelnemende landen 
gedragen.

Or. en

Amendement 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maximaal 2 % van de financiële 
bijdrage van de Unie kan worden gebruikt 
ter dekking van de administratieve kosten 
van Eurostars-2. Alle overige
administratieve kosten voor de uitvoering 
van Eurostars-2 moeten door de 
deelnemende landen worden gedragen.

3. Maximaal 4 % van de financiële 
bijdrage van de Unie kan worden gebruikt 
ter dekking van de administratieve kosten 
van Eurostars-2. De nationale
administratieve kosten voor de uitvoering 
van Eurostars-2 worden door de 
deelnemende landen gedragen.
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Or. en

Motivering

De kosten van het uitvoerend orgaan (Eureka-secretariaat) worden geraamd op 19 miljoen 
EUR voor de periode 2014-2023 waarvan 11 miljoen EUR administratieve kosten zijn en 8 
miljoen EUR beoordelingskosten zijn. Derhalve wordt voorgesteld dat maximaal 4% van de 
aanvulling door de Commissie wordt gereserveerd voor administratieve kosten (4% van 287 
miljoen EUR = 11,5 miljoen EUR).  Aangezien de beoordelingskosten als operationele kosten 
worden beschouwd, is een verduidelijking nodig dat zij volledig door de aanvulling van de 
Commissie worden gedekt.

Amendement 39
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de deelnemende landen aantonen 
dat Eurostars-2 wordt opgezet 
overeenkomstig de doelstellingen en 
onderzoeksprioriteiten van "Innovatie in 
het mkb", zoals vastgelegd in 
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);

Or. en

Motivering

Met deze aanvulling wordt onderstreept dat er een sterke samenhang moet bestaan tussen de 
activiteiten van de P2P's en de onderzoeksprioriteiten die in het kaderprogramma 
Horizon 2020 zijn vastgelegd.

Amendement 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de deelnemende landen, die door 
het Eureka-secretariaat worden 
vertegenwoordigd, bewijzen dat het
programma is opgezet overeenkomstig de 
bottom-up-benadering van Eurostars-2.

Or. en

Amendement 41
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de deelnemende landen bewijzen dat 
Eurostars-2 wordt opgezet overeenkomstig 
de algemene beginselen van het 
kaderprogramma Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Met deze aanvulling wordt onderstreept hoe belangrijk het is dat de PsP's voldoen aan de 
algemene beginselen die van toepassing zijn op Horizon 2020, zoals open toegang, 
gendergelijkheid en non-discriminatie die tijdens de onderhandelingen over Horizon 2020 
zijn overeengekomen.

Amendement 42
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) de deelnemende landen 
aantonen dat Eurostars-2 wordt opgezet 
overeenkomstig de voorwaarden die zijn 
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vastgelegd in artikel 20 van Verordening 
(EU) nr. .../2013 van het Europees 
Parlement en de Raad van ... 2013 tot 
vaststelling van Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Met deze aanvulling worden de belangrijke beginselen onderstreept die tijdens de 
onderhandelingen over Horizon 2020  zijn overeengekomen met betrekking tot P2P's en wat 
deze zouden moeten opleveren.

Amendement 43
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het Eureka-secretariaat aantoont over de 
noodzakelijke capaciteit te beschikken 
voor de uitvoering van Eurostars-2, 
waaronder begrepen de capaciteit voor het 
ontvangen, toewijzen en monitoren van de 
financiële bijdrage van de Unie, in het 
kader van indirect beheer van de 
Uniebegroting overeenkomstig de artikelen 
58, 60 en 61 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012;

d) het ESE aantoont over de noodzakelijke 
capaciteit te beschikken voor de uitvoering 
van Eurostars-2, waaronder de capaciteit 
voor het ontvangen, toewijzen en 
monitoren van de financiële bijdrage van 
de Unie, in het kader van indirect beheer 
van de Uniebegroting overeenkomstig de 
artikelen 58, 60 en 61 van Verordening 
(EU, Euratom) nr. 966/2012, met volledige 
inachtneming van de 
bottom-up-benadering van het 
Eurostars-2-programma;

Or. en

Amendement 44
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de verhoging van de nationale 
bijdragen "in natura" door 
overheidsinstanties, met name de 
openbare onderzoeksinstellingen, 
overeenkomstig de nationale 
referentieparameters. 

Or. it

Amendement 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Overeenkomstig de beginselen van 
transparantie en non-discriminatie, zoals 
bedoeld in artikel 60, lid 1, en artikel 128, 
lid 1, van Verordening (EU,Euratom) nr. 
966/2012, worden oproepen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
Eurostars-2 via het internet gepubliceerd 
op het Horizon 2020-deelnemersportaal.

Or. en

Motivering

Gedurende de trialoogonderhandelingen over Horizon 2020 kwamen de instellingen overeen 
om een sterkere samenhang van alle, in het kader van Horizon 2020 gefinancierde 
oproepmogelijkheden te steunen. Derhalve heeft de Commissie toegezegd te bevorderen dat 
door PPP's en P2P's georganiseerde oproepen tot het indienen van voorstellen op het 
Horizon 2020-deelnemersportaal worden gepubliceerd. Met dit amendement wordt beoogd 
een individuele verplichting om te zetten in een wettelijke vereiste, opdat aanvragers 
eenvoudige en toegankelijke informatie ter beschikking staat.

Amendement 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie voert vóór 31 december 
2017 een tussentijdse evaluatie van 
Eurostars-2 uit. De Commissie stelt van 
deze evaluatie een verslag op en vermeldt 
daarin onder meer haar conclusies en 
opmerkingen. Zij stuurt dit verslag niet 
later dan 30 juni 2018 naar het Europees 
Parlement en de Raad.

1. De Commissie voert vóór 31 december 
2017 een tussentijdse evaluatie van 
Eurostars-2 uit. De Commissie stelt van 
deze evaluatie een verslag op en vermeldt 
daarin onder meer haar conclusies en 
opmerkingen. Zij stuurt dit verslag niet 
later dan 30 juni 2018 naar het Europees 
Parlement en de Raad. De tussentijdse 
evaluatie van Eurostars-2 maakt deel uit 
van en wordt opgemaakt met de 
tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. 

Or. en

Amendement 47
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Zodra de ranglijst is goedgekeurd, 
financiert elk deelnemend land via de 
daarvoor aangewezen nationale 
financieringsinstantie zijn nationale 
deelnemers in de projecten die door de 
daarvoor aangewezen nationale 
financieringsinstantie voor financiering 
zijn geselecteerd, en spant het zich daarbij 
tot het uiterste in om te waarborgen dat de 
top-50 van de op de ranglijst voorkomende 
projecten en ten minste 50 tot 75 % van de 
projecten boven de drempel worden 
gefinancierd. De financiële bijdrage aan de 
projectdeelnemers wordt berekend volgens 
de financieringsregels van het nationale 
programma van het deelnemende land. De 
financiële bijdrage van de Unie wordt door 
het Eureka-secretariaat aan de nationale 
financieringsinstanties overgemaakt, mits 
deze hun financiële bijdragen aan de 
projecten hebben betaald.

8. Zodra de ranglijst is goedgekeurd, 
financiert elk deelnemend land via de 
daarvoor aangewezen nationale 
financieringsinstantie zijn nationale 
deelnemers in de projecten die door de 
daarvoor aangewezen nationale 
financieringsinstantie voor financiering 
zijn geselecteerd, en spant het zich daarbij 
tot het uiterste in om te waarborgen dat de 
top-100 van de op de ranglijst 
voorkomende projecten en ten minste 65 
tot 75 % van de projecten boven de 
drempel worden gefinancierd. De 
financiële bijdrage aan de 
projectdeelnemers wordt berekend volgens 
de financieringsregels van het nationale 
programma van het deelnemende land. De 
financiële bijdrage van de Unie wordt door 
het Eureka-secretariaat aan de nationale 
financieringsinstanties overgemaakt, mits 
deze hun financiële bijdragen aan de 
projecten hebben betaald.
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Or. ro


