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Amendement 222
Jean-Pierre Audy

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

- gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap, dat op 23 december 
2010 door de Europese Unie is 
geratificeerd,

Or. en

Amendement 223
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 
grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en ertoe bij 
te dragen dat de Unie een wereldwijd  
toonaangevende concurrerende 
kenniseconomie wordt, ook voor wat 
betreft haar industrie. In het bijzonder 
topcentra en grensverleggend onderzoek 
zijn van cruciaal belang voor het 
aantrekken van verdere particuliere 
investeringen in onderzoek en het 
stimuleren van de economische groei 
waardoor de Unie concurrerender wordt 
en de verandering van de Unie in een 
kennismaatschappij wordt bespoedigd.
Met het oog op de verwezenlijking van 
deze doelstellingen moet de Unie 
activiteiten ondernemen die gericht zijn op 
de uitvoering van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
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bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

Or. en

Amendement 224
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 225
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie heeft tot doel haar 
wetenschappelijke en technologische 

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

grondslagen te versterken door de 
totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologieën vrij circuleren, en bij te 
dragen tot de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de Unie en van 
haar industrie. Met het oog op de 
verwezenlijking van deze doelstellingen 
moet de Unie activiteiten ondernemen die 
gericht zijn op de uitvoering van 
onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren. De Unie streeft ernaar om het 
intellectuele potentieel van de lidstaten zo 
goed mogelijk te gebruiken door ervoor te 
zorgen dat de financiële middelen op 
passende wijze worden verdeeld.

Or. pl

Motivering

Het intellectuele potentieel is gelijkelijk over de EU verdeeld, maar het huidige 
onderzoekspotentieel niet.

Amendement 226
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onderzoek, technologische ontwikkeling en 
demonstratie, internationale samenwerking 
bevorderen, resultaten verspreiden en 
optimaliseren en onderwijs en mobiliteit 
stimuleren.

Or. en

Amendement 227
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 228
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie draagt er zorg voor dat de 
benodigde omstandigheden voor het 
concurrentievermogen van de industrie van 
de Unie, aanwezig zijn. Te dien einde moet 

(2) De Unie draagt er zorg voor dat de 
benodigde omstandigheden voor het 
concurrentievermogen van de industrie van 
de Unie, aanwezig zijn. Te dien einde moet 
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actie erop gericht zijn het industriële 
potentieel van beleid inzake innovatie, 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
beter te benutten.

actie erop gericht zijn het bestaande
industriële potentieel beter te benutten en 
een beleid te ondersteunen waarmee 
innovatie, onderzoek en technologische 
ontwikkeling worden bevorderd ten einde 
de hernieuwde industrialisering van de 
Unie en een "derde industriële revolutie" 
op gang te brengen.

Or. pl

Motivering

Na een periode waarin de fabricage uit Europa vooral naar het verre oosten werd verplaatst, 
staat de Unie een nieuwe industriële revolutie te wachten.

Amendement 229
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. In de begroting van de 
Unie zou deze ambitieuze doelstelling tot 
uiting moeten komen door de nadruk 
radicaal te verleggen naar de financiering 
van toekomstgerichte investeringen, zoals 
O&O en innovatie, en dit zou duidelijk 
zichtbaar moeten zijn in een aanzienlijke 
stijging van de middelen voor O&O&I 
van de Unie in vergelijking met het 
financieringsniveau van 2013. Het 
vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie 
steunt een strategische en geïntegreerde 
aanpak van onderzoek en innovatie. Het 
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digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

behelst het kader en de doelstellingen tot 
de realisering waarvan de toekomstige 
financiële bijdrage van de Unie voor 
onderzoek en innovatie moet bijdragen. 
Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

Or. en

Motivering

Om onze ambitieuze doelstellingen van EU 2020 te verwezenlijken, onze grote uitdagingen het 
hoofd te bieden en een uitweg uit de huidige economische crisis te vinden, volstaat de 
voorgestelde begroting van 80 miljard euro voor Horizon 2020 niet en zij blijft achter bij de 
aanbeveling van het EP om 100 miljard euro voor het programma uit te trekken. De 
voorgestelde begroting houdt slechts een beperkte stijging in ten opzichte van het 
financieringsniveau van KP7 in 2013 (ongeveer 6%).

Amendement 230
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
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te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit", alsmede het 
bevorderen van investeringen in 
onderzoek en innovatie door het 
bedrijfsleven en het ondersteunen van 
technologisch en toegepast onderzoek, 
proefopstellingen, maatregelen voor 
snelle productvalidatie en eerste productie 
in sleuteltechnologieën.

Or. en

Amendement 231
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
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een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit", ten behoeve van 
mannelijke en vrouwelijke 
wetenschappers om uiterst geavanceerd 
onderzoek te doen en kwaliteitsinnovatie 
van het hoogste niveau te garanderen.

Or. it

Amendement 232
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
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Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit". Een betere 
koppeling tussen het innovatiebeleid en 
het cohesiebeleid zou moeten 
gewaarborgd door onder slimme 
specialisatie een onderdeel "steun voor 
het industriële concurrentievermogen" op 
te nemen en door de behoefte aan 
middelen vergezeld te laten gaan van 
kapitaalinvesteringen. Dit zou het 
mogelijk maken om een tegengewicht te 
vormen voor de initiatieven van bepaalde 
gebieden in de wereld die veel 
aantrekkelijker voor industriële 
investeringen zijn geworden dan Europa.

Or. fr

Amendement 233
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
20204-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
20204-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
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welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3% van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het zou wenselijk zijn, als 
dit regelgevingskader tevens een 
stimulans voor de lidstaten zou zijn om 
hun begrotingen voor O&O&I geleidelijk 
aan te verhogen en te evolueren naar het 
vaststellen van een minimumpercentage 
van hun bbp als maatstaf. Een manier om 
deze verhoging te bevorderen zou zijn om 
de minimumvoorwaarden voor deelname 
aan de werkprogramma's en plannen van 
Horizon 2020 te verbinden aan de 
naleving van deze vereiste door de 
lidstaten waarin de rechtspersonen zijn 
gevestigd die een aanvraag indienen, 
hetgeen topkwaliteit zal stimuleren en 
uiteindelijk ook de gelijkheid tussen de 
landen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt getracht een tussentijds streefdoel vast te leggen inzake het  opnemen 
van een vereiste voor investeringen van lidstaten in O&O&I als een minimumvoorwaarde om 
aan acties van Horizon 2020 te mogen deelnemen ten einde een balans te vinden tussen 
topniveaus in alle lidstaten.
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Amendement 234
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de 
overheidsuitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling te verhogen om particuliere 
investeringen aan te trekken en aldus 
tegen 2020 een gecumuleerd totaal van
3% van het bruto binnenlands product 
(bbp) te bereiken en tegelijkertijd een 
indicator voor de innovatie-intensiteit te 
ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

Or. en
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Amendement 235
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3% van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw, een bijdrage aan de 
groei en convergentie van de Europese 
regio's en de aanleg van een "weg naar 
topkwaliteit".

Or. en

Amendement 236
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven en 
beleidsdoelstellingen, met name als het 
gaat om efficiënt gebruik van hulpbronnen, 
een industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering, streefcijfers voor het 
klimaat- en energiebeleid, en een digitale 
agenda voor Europa. Daarnaast is voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteitsopbouw en de aanleg van een 
"weg naar topkwaliteit".

(3) De Europese Unie heeft zich verbonden 
tot de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie, waarin de doelstellingen 
van slimme, duurzame en inclusieve groei 
zijn uiteengezet, benadrukt de rol van 
onderzoek en innovatie als essentiële 
aanjagers van sociale en economische 
welvaart en ecologische duurzaamheid, en 
heeft zich tot doel gesteld de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling te verhogen om 
tegen 2020 3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp) te bereiken en tegelijkertijd 
een indicator voor de innovatie-intensiteit 
te ontwikkelen. Het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie steunt een strategische en 
geïntegreerde aanpak van onderzoek en 
innovatie. Het behelst het kader en de 
doelstellingen tot de realisering waarvan de 
toekomstige financiële bijdrage van de 
Unie voor onderzoek en innovatie moet 
bijdragen. Onderzoek en innovatie zijn ook 
belangrijke aspecten van andere Europa 
2020-vlaggenschipinitiatieven, met name 
als het gaat om efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, een industriebeleid voor het 
tijdperk van de globalisering en een 
digitale agenda voor Europa. Daarnaast is 
voor de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen inzake onderzoek en 
innovatie een belangrijke rol weggelegd 
voor het cohesiebeleid, dat moet voorzien 
in capaciteits- en infrastructuuropbouw 
en de aanleg van een "weg naar 
topkwaliteit".

Or. en

Amendement 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resolutie van 11 november 2010 gepleit 

(5) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resolutie van 11 november 2010 gepleit 
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voor een ingrijpende vereenvoudiging van 
de financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie; heeft in zijn 
resolutie van 12 mei 2011 het belang 
benadrukt van de Innovatie-Unie om 
Europa om te vormen voor een wereld na 
de crisis; heeft in zijn resolutie van 8 juni 
2011 de aandacht gevestigd op belangrijke 
lessen die kunnen worden getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma; en heeft zich in zijn 
resolutie van 27 september 2011 achter een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
geschaard. 

voor een ingrijpende vereenvoudiging van 
de financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie; heeft in zijn 
resolutie van 12 mei 2011 het belang 
benadrukt van de Innovatie-Unie om 
Europa om te vormen voor een wereld na 
de crisis; heeft in zijn resolutie van 8 juni 
2011 de aandacht gevestigd op belangrijke 
lessen die kunnen worden getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van het zevende
kaderprogramma; en heeft zich in zijn 
resolutie van 27 september 2011 achter een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
geschaard. De begroting van het Horizon 
2020-programma moet derhalve 
aanzienlijk worden verhoogd in 
vergelijking met het zevende 
kaderprogramma, met inbegrip van een 
overschrijving van ten minste 5% uit de 
begroting van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 2014-2020.

Or. en

Amendement 239
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resolutie van 11 november 2010 gepleit 
voor een ingrijpende vereenvoudiging van 
de financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie; heeft in zijn 
resolutie van 12 mei 2011 het belang 
benadrukt van de Innovatie-Unie om 
Europa om te vormen voor een wereld na 
de crisis; heeft in zijn resolutie van 8 juni 
2011 de aandacht gevestigd op belangrijke 
lessen die kunnen worden getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma; en heeft zich in zijn 
resolutie van 27 september 20118 achter 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
voor financiering van onderzoek en 

(5) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resolutie van 11 november 2010 gepleit 
voor een ingrijpende vereenvoudiging van 
de financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie; heeft in zijn 
resolutie van 12 mei 2011 het belang 
benadrukt van de Innovatie-Unie om 
Europa om te vormen voor een wereld na 
de crisis; heeft in zijn resolutie van 8 juni 
2011 de aandacht gevestigd op belangrijke 
lessen die kunnen worden getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma; en heeft zich in zijn 
resolutie van 27 september 2011 achter een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
geschaard en tegelijkertijd verzocht om de 
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innovatie geschaard. begroting te verdubbelen in vergelijking 
met het zevende kaderprogramma.

Or. en

Amendement 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In zijn resolutie van 11 november 
2010 heeft het Europees Parlement tevens 
zijn bezwaren geuit tegen de afschaffing 
van de wettelijke vereiste van een advies 
van comités van vertegenwoordigers van 
de lidstaten voor de selectie van projecten 
met ethische, veiligheids- en 
defensieaspecten. 

Or. en

Motivering

De wettelijke vereiste die in het zevende kaderprogramma van toepassing is en door het 
Europees Parlement wordt ondersteund in de resolutie van 11 november 2010 houdt tevens 
verband met het EU-beginsel van de eerbiediging van de culturele diversiteit en ethische keuzes 
van de lidstaten waarmee bij de verdeling van de beschikbare financiële middelen rekening moet 
worden gehouden, en deze vergemakkelijkt tevens op optimale wijze de informatiestroom naar 
het Europees Parlement en het algemene publiek waardoor de transparantie gewaarborgd is. 

Amendement 241
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) In de resolutie van het Europees 
Parlement van 12 mei 2011 over de 
"Innovatie-Unie" wordt onderstreept dat 
het versnellen van innovatie belangrijk is 
voor het verkrijgen van oplossingen voor 
de gezamenlijke grote maatschappelijke 
uitdagingen waar de Europese 
samenleving mee te maken heeft, met 
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name:
- de huidige demografische 
veranderingen: een vergrijzende 
samenleving, een groeiende 
wereldbevolking (voeding, gezondheid, 
ziektepreventie), verstedelijking, sociale 
samenhang en migratie;
- de overgang naar een duurzaam beheer 
van hulpbronnen (biologische en niet-
biologische): klimaatverandering, 
hernieuwbare energie en energie-
efficiëntie, een efficiënt gebruik van de 
hulpbronnen, waterschaarste, 
overstromingen en inspanningen om 
kritieke grondstoffen veilig te stellen en te 
vervangen;
- een sterke, stabiele, billijke en 
concurrerende economische basis:
economisch herstel, bevorderen van een 
kennismaatschappij en stimuleren van het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid van de EU.a
Deze drie maatschappelijke 
veranderingen houden onderling verband 
en omvatten alle uitdagingen die onder de 
tweede pijler van Horizon 2020 worden 
vermeld.

Or. en

Amendement 242
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Een van de voornaamste 
uitdagingen die in de bepalingen van het 
Horizon 2020-programma aan bod komen 
is de klimaatverandering. Derhalve is het 
logisch dat wetenschappelijk 
klimaatonderzoek naar de oorzaken van 
de klimaatverandering en het voorkomen 
van de gevolgen van de 
klimaatverandering middels het 
afbakenen van mogelijkheden voor 
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optimale aanpassing, een sleutelrol 
vervullen.

Or. pl

Motivering

Doel is een beter begrip van de klimaatverandering te krijgen om te voorkomen dat de gevolgen
ervan voelbaar zijn en om dure, maar noodzakelijke aanpassingsinvesteringen te doen.

Amendement 243
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Mededeling "Een begroting voor 
Europa 2020" stelde de Commissie voor 
het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het onderdeel innovatie van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) samen te bundelen 
binnen één gemeenschappelijk strategisch 
kader voor onderzoek en innovatie over de 
periode 2007-2013 teneinde de Europa 
2020-doelstelling om de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling tegen 2020 op 
te trekken tot 3 % van het bbp waar te 
maken. In die mededeling verbond de 
Commissie zich er ook toe 
klimaatverandering in de 
bestedingsprogramma's van de Unie te 
integreren en ten minste 20 % van de 
Uniebegroting aan klimaatgerelateerde 
doelstellingen toe te wijzen. Klimaatactie 
en hulpbronefficiëntie zijn elkaar 
wederzijds versterkende doelstellingen om 
duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. 
De specifieke doelstellingen van beide 
moet worden aangevuld met de andere 
specifieke doelstellingen van Horizon 
2020. Naar verwachting zal een bedrag 
van ten minste 60% van de totale 
begrotingsmiddelen voor Horizon 2020 
verband moeten houden met duurzame 
ontwikkeling. Ook wordt verwacht dat 

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

Or. de

Amendement 244
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In de Mededeling "Een begroting voor 
Europa 2020"13 stelde de Commissie voor 
het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het onderdeel innovatie van het 
kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie, en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) samen te bundelen 
binnen één gemeenschappelijk strategisch 
kader voor onderzoek en innovatie over de 
periode 2007-2013 teneinde de Europa 
2020-doelstelling om de uitgaven voor 
onderzoek en ontwikkeling tegen 2020 op 
te trekken tot 3 % van het bbp waar te 
maken. In die mededeling verbond de 
Commissie zich er ook toe 
klimaatverandering in de 
bestedingsprogramma's van de Unie te 
integreren en ten minste 20 % van de 
Uniebegroting aan klimaatgerelateerde
doelstellingen toe te wijzen. Klimaatactie
en hulpbronefficiëntie zijn elkaar 
wederzijds versterkende doelstellingen om 
duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. 
De specifieke doelstellingen van beide 
moet worden aangevuld met de andere 
specifieke doelstellingen van Horizon 

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

cohesie, ecologie en economisch 
concurrentievermogen. De specifieke 
doelstellingen van beide moet worden 
aangevuld met de andere specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020. Naar 
verwachting zal een bedrag van ten minste 
60% van de totale begrotingsmiddelen voor 
Horizon 2020 verband moeten houden met 
duurzame ontwikkeling. Ook wordt 
verwacht dat uitgaven in verband met de 
gevolgen van de klimaatverandering meer 
dan 35% van de begroting moeten 
uitmaken, met inbegrip van onderling 
verenigbare maatregelen ter verbetering 
van het efficiënt gebruik van hulpbronnen.
De Commissie moet informatie 
verstrekken over de omvang en de 
resultaten van de steun voor de 
klimaatdoelstellingen. Klimaatgerelateerde 
uitgaven in het kader van Horizon 2020 
moeten worden gevolgd in 
overeenstemming met de in die mededeling 
uiteengezette methodologie.

Or. pl

Motivering

 In dit amendement worden de doelstellingen gespecificeerd waarvoor de EU-begroting 
aanzienlijke middelen zal uittrekken ter bevordering van de duurzame ontwikkeling.

Amendement 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 
Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten de totstandbrenging van wetenschap 
van topkwaliteit om de mondiale kwaliteit 
van de Unie in de wetenschappen te 
versterken, bevordering van industrieel 
leiderschap ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven (waaronder kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo's)) 

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

en innovatie, en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen om direct te 
reageren op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn aangegeven 
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen. Hoewel de toegevoegde 
waarde van de Unie vooral schuilt in de 
financiering van precommercieel, 
transnationaal, collaboratief onderzoek, 
dat het hart van Horizon 2020 moet 
vormen, is het eveneens noodzakelijk de 
nadruk te leggen op een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. Horizon 
2020 moet derhalve steun verlenen in alle 
fasen van de onderzoeks- en 
innovatieketen, zoals basisonderzoek, 
toegepast onderzoek, kennisoverdracht, 
innovatieve financieringsinstrumenten en 
niet-technologische en sociale innovatie.
Horizon 2020 dient een glijdende schaal 
toe te passen, zodat hoe dichter de 
ondersteunde activiteit bij de markt komt, 
hoe kleiner het door Horizon 2020 
gefinancierde aandeel moet zijn en hoe 
groter het aandeel moet zijn dat steun uit 
andere bronnen moet aantrekken, zoals 
de structuurfondsen, nationale/regionale 
middelen of de particuliere sector. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Or. en

Amendement 246
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten de totstandbrenging van wetenschap 
van topkwaliteit om de mondiale kwaliteit 
van de Unie in de wetenschappen te 
versterken, bevordering van industrieel 
leiderschap ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven (waaronder kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo's)) 
en innovatie, en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen om direct te 
reageren op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn aangegeven 
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen. Hoewel de toegevoegde 
waarde van de Unie vooral schuilt in de 
financiering van precommercieel, 
transnationaal, collaboratief onderzoek, 
dat het hart van Horizon 2020 moet 
vormen, is het eveneens noodzakelijk de 
nadruk te leggen op een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. Horizon 
2020 moet derhalve steun verlenen in alle 
fasen van de onderzoeks- en 
innovatieketen, zoals basisonderzoek, 
toegepast onderzoek, kennisoverdracht,
innovatieve financieringsinstrumenten en 
niet-technologische en sociale innovatie.
Horizon 2020 dient een aanzienlijke 
hefboomfinanciering op gang te brengen 
uit andere bronnen waarbij activiteiten 
die dichter bij de markt staan, financiële 
steun moeten aantrekken uit de 
structuurfondsen, nationale/regionale 
middelen en de particuliere sector. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Or. en

Motivering

Er dient naadloze steun voor O&O- en innovatieactiviteiten te worden verleend, maar er dient 
een goed evenwicht te worden bewaard. Horizon 2020 zou hoofdzakelijk gericht moeten blijven 
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op transnationale, collaboratieve, precommerciële O&O-projecten, terwijl tegelijkertijd de 
resultaten van deze projecten werkelijk effecten moeten sorteren en beter aangewend moeten 
worden om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen ten einde maatschappelijke uitdagingen 
op te lossen en economische kansen te benutten. Hoe dichter de activiteit bij de markt ligt, hoe 
minder financiële steun uit Horizon 2020 nodig en wenselijk is, mede gezien de omvang van de 
middelen die met dit soort activiteiten in verband houdt.

Amendement 247
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 248
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om voor een goed evenwicht te 
zorgen tussen O&O&I waarover 
consensus bestaat en meer baanbrekende 
O&O&I, moet ten minste 35% van de 
begroting voor maatschappelijke 
uitdagingen en industrieel leiderschap 
een bottom-up-logica volgen met 
invoering van open uitnodigingen zonder 
vooraf bepaalde thema's voor 
uitnodigingen die voor alle soorten 
deelnemers openstaan. Bovendien moet 
binnen de maatschappelijke uitdagingen 
en de ontsluitende en industriële 
technologieën het juiste evenwicht 
gevonden worden tussen kleinere en 
grotere projecten, rekening houdend met 
de specifieke sectorstructuur, het type 
activiteit, de technologische en 
onderzoeksomgeving.

Or. en

Amendement 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Hoewel de toegevoegde waarde 
van de Unie vooral schuilt in de 
financiering van precommercieel, 
transnationaal, collaboratief onderzoek, 
dat binnen Horizon 2020 minstens de 
niveaus van het zevende kaderprogramma 
moet halen, is het noodzakelijk speciaal 
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de nadruk te leggen op een verschuiving 
naar het financieren van innovatie in het 
kader van Horizon 2020. Het "Fast Track 
to Innovation"-instrument zorgt voor een 
versnelde selectieprocedure en een voor 
het beoogde doel geschikte opzet om de 
snelle verwezenlijking van innovatieve 
projecten te waarborgen. Horizon 2020 
dient alle fasen van de innovatieketen te 
ondersteunen, zoals innovatieve 
financieringsinstrumenten, maar ook 
niet-technologische en sociale innovatie.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de steun voor O&O naadloos aansluit op die voor innovatieactiviteiten om 
een effectieve overdracht van kennis en technologie tot stand te brengen, maar daarbij moet wel 
een goed evenwicht gevonden worden. Horizon 2020 zou hoofdzakelijk gericht moeten blijven op 
transnationale, collaboratieve, precommerciële O&O-projecten, terwijl er tegelijkertijd meer 
inspanningen geleverd moeten worden om ervoor te zorgen dat de resultaten van die projecten 
werkelijk effecten sorteren en dat zij aangewend worden om nieuwe producten en diensten te 
ontwikkelen ten einde maatschappelijke uitdagingen op te lossen en economische kansen te 
benutten.

Amendement 251
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In het kader van de kennisdriehoek
van onderzoek, innovatie en onderwijs 
moeten de kennis- en 
innovatiegemeenschappen onder de 
paraplu van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie een krachtige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon 2020, 
met inbegrip van de maatschappelijke 
uitdagingen, in het bijzonder door 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs. Met het oog op 
complementariteit in Horizon 2020 en een 
adequate opname van de middelen, moet 
de financiële bijdrage aan het Europees 

(13) In het kader van de kennisdriehoek 
van onderzoek, innovatie en onderwijs 
moeten de kennis- en 
innovatiegemeenschappen onder de 
paraplu van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie een krachtige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon 2020, 
met inbegrip van de maatschappelijke 
uitdagingen, in het bijzonder door 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs. Ten einde de toegevoegde 
waarde van KIG's in vergelijking met 
andere publiek-private partnerschappen te 
beoordelen, moet de Commissie een 
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Instituut voor innovatie en technologie 
worden verstrekt in twee toewijzingen, 
waarbij de tweede het voorwerp uitmaakt 
van een evaluatie.

uitgebreide evaluatie verrichten van alle 
soorten publiek-private partnerschappen 
in het kader van haar verschillende 
onderzoeks- en innovatieprogramma's om 
het landschap voor onderzoek en 
innovatie in het toekomstige 
kaderprogramma te rationaliseren en te 
vereenvoudigen. In het kader van de 
evaluatie worden de meest efficiënte, open 
en transparante opzet en 
bestuursmodellen beoordeeld om ervoor te 
zorgen dat een grote waaier aan 
belanghebbenden en actoren deelnemen, 
met inbegrip van met name universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en mkb's.

Or. en

Amendement 252
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In het kader van de kennisdriehoek 
van onderzoek, innovatie en onderwijs 
moeten de kennis- en 
innovatiegemeenschappen onder de 
paraplu van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie een krachtige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon 2020, 
met inbegrip van de maatschappelijke 
uitdagingen, in het bijzonder door 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs. Met het oog op 
complementariteit in Horizon 2020 en een 
adequate opname van de middelen, moet 
de financiële bijdrage aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
worden verstrekt in twee toewijzingen, 
waarbij de tweede het voorwerp uitmaakt 
van een evaluatie.

(13) In het kader van de kennisdriehoek 
van onderzoek, innovatie en onderwijs 
moeten de kennis- en 
innovatiegemeenschappen onder de 
paraplu van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie een krachtige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon 2020, 
met inbegrip van de maatschappelijke 
uitdagingen, in het bijzonder door 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs. Het EIT is het enige 
instrument in het kader van Horizon 2020 
dat sterk de nadruk legt op de 
onderwijsdimensie van de kennisdriehoek 
en dat belooft de "Europese paradox" 
aan te pakken via ondernemingseducatie 
die zal leiden tot de oprichting van 
innovatieve, op kennis gebaseerde nieuwe 
en afgeleide bedrijven. Met het oog op 
complementariteit in Horizon 2020 en een 
adequate opname van de middelen, moet 
de financiële bijdrage aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
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worden verstrekt in twee toewijzingen, 
waarbij de tweede het voorwerp uitmaakt 
van een evaluatie, gebaseerd op de 
algehele prestatie van het EIT en de 
afzonderlijke prestaties van de KIG's..

Or. en

Amendement 253
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Horizon 2020 moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese innovatiepartnerschappen 
overeenkomstig het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie, waarin alle betrokkenen in 
de gehele onderzoeks- en innovatieketen 
bijeen worden gebracht met het oog op 
stroomlijning, vereenvoudiging en een 
betere coördinatie van instrumenten en 
initiatieven.

(14) Horizon 2020 moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese innovatiepartnerschappen 
overeenkomstig het vlaggenschipinitiatief 
Innovatie-Unie, waarin alle betrokkenen in 
de gehele onderzoeks- en innovatieketen 
bijeen worden gebracht, met speciale 
aandacht voor de participatie van kleine 
en middelgrote ondernemingen (kmo's), 
kleine en middelgrote universiteiten 
(kmu's) en kleinschalige 
onderzoekscentra en het maatschappelijk 
middenveld,  met het oog op stroomlijning, 
vereenvoudiging en een betere coördinatie 
van instrumenten en initiatieven.

Or. en

Amendement 254
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 
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mkb/kmo's, aansporen tot actieve 
deelname, en zich openstellen voor nieuwe 
deelnemers, omdat het alle 
ondersteuningsmaatregelen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bijeenbrengt in 
één gemeenschappelijk strategisch kader, 
met inbegrip van een gestroomlijnd pakket
van ondersteuningsvormen, en voorziet in 
de toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 
financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan een afname van de financiële fouten.

mkb/kmo's waarvan het 
deelnemingspercentage aan de 
onderzoeksprogramma's nog te laag is 
ondanks de bestaande maatregelen, 
aansporen tot actieve deelname, en zich 
openstellen voor nieuwe deelnemers, met 
name die welke uit het maatschappelijk 
middenveld afkomstig zijn. Dit 
kaderprogramma brengt immers alle 
ondersteuningsmaatregelen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bijeen in één 
gemeenschappelijk strategisch kader, met 
inbegrip van een gestroomlijnd pakket van 
ondersteuningsvormen, en voorziet in de 
toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 
financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en bijdragen aan een 
afname van de financiële fouten.

Or. fr

Amendement 255
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 
mkb/kmo's, aansporen tot actieve 
deelname, en zich openstellen voor nieuwe 
deelnemers, omdat het alle 
ondersteuningsmaatregelen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bijeenbrengt in 
één gemeenschappelijk strategisch kader, 
met inbegrip van een gestroomlijnd pakket 
van ondersteuningsvormen, en voorziet in 
de toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 

(15) Vereenvoudiging is een centrale 
doelstelling van Horizon 2020 die volledig 
tot uiting moet komen in het ontwerp, de 
regels, het financieel beheer en de 
tenuitvoerlegging ervan. Horizon 2020 
moet universiteiten, onderzoekscentra en 
het bedrijfsleven, waaronder met name het 
mkb/kmo's, aansporen tot actieve 
deelname, en zich openstellen voor nieuwe 
deelnemers, omdat het alle 
ondersteuningsmaatregelen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bijeenbrengt in 
één gemeenschappelijk strategisch kader, 
met inbegrip van een gestroomlijnd pakket 
van ondersteuningsvormen, en voorziet in 
de toepassing van regels voor deelname die 
voor alle acties uit hoofde van het 
programma gelden. Vereenvoudigde 



PE492.656v01-00 32/177 AM\906699NL.doc

NL

financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan een afname van de financiële fouten.

financieringsregels moeten zorgen voor 
een vermindering van de administratieve 
kosten voor deelname en zullen bijdragen 
aan de preventie en afname van de 
financiële fouten.

Or. en

Amendement 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In het licht van de stappen naar 
een verdere externalisatie van de 
financiering door de Unie van onderzoek 
en innovatie moeten de methode en 
omvang van de externalisatie worden 
vastgesteld naar gelang van de resultaten 
van een onafhankelijke effectbeoordeling 
waarin alle voordelen worden geëvalueerd 
van de diverse vormen externalisatie, 
zoals gezamenlijke technologie-
initiatieven, publiek-private 
partnerschappen en Uitvoerende 
agentschappen voor onderzoek. 

Or. en

Amendement 257
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De aanwending van open 
uitnodigingen met specifieke versnelde 
procedures moeten worden verruimd tot 
collaboratief O&O op bepaalde 
tijdkritische gebieden ten einde de 
exploitatie van de onderzoeksresultaten te 
bespoedigen en ervoor te zorgen dat de 
kansen worden gegrepen wanneer 
snelheid van cruciaal belang is.
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Or. en

Amendement 258
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Gezien de voornemens van de 
Commissie om de financiering van 
onderzoek en innovatie door de Unie 
verder te externaliseren moeten de 
methode en reikwijdte van de 
externalisatie worden vastgesteld aan de 
hand van de resultaten van een 
onafhankelijke effectbeoordeling waarin 
alle voor- en nadelen van de 
uiteenlopende vormen van externalisatie 
worden beoordeeld, mede van de 
gezamenlijke technologie-initiatieven, de 
akkoorden inzake 
partnerschapsprogramma's, de 
Uitvoerende agentschappen onderzoek, 
met inbegrip van de kosten, de 
doeltreffendheid, de snelheid en de 
kwaliteit, waarbij een beroep wordt 
gedaan op de deskundigheid van alle 
partijen die belang hebben bij het 
Europees onderzoek.

Or. fr

Amendement 259
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er moet rekening worden 
gehouden met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat op 23 
december 2010 door de Europese Unie is 
geratificeerd.
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Or. es

Motivering

De verwijzing naar dit verdrag herinnert aan de rechten van mensen met een handicap. 

Amendement 260
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) In het licht van de verklaarde 
voornemens van de Europese Commissie 
om verdere stappen te nemen op weg naar 
de externalisatie van de financiering door 
de Unie van onderzoek en innovatie 
moeten de methode en omvang van de 
externalisatie worden vastgesteld naar 
gelang van de resultaten van een 
onafhankelijke effectbeoordeling. In het 
kader van de beoordeling moeten alle 
voordelen en nadelen worden geëvalueerd 
van de diverse vormen van externalisatie 
(zoals gezamenlijke technologie-
initiatieven, publiek-private 
partnerschappen, uitvoerende 
agentschappen voor onderzoek) waarbij 
rekening wordt gehouden met de kosten, 
de efficiëntie, de snelheid en de kwaliteit, 
alsmede met de bijdrage van een reeks 
deskundige belanghebbenden bij het 
onderzoek van de Unie.

Or. en

Amendement 261
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) De gebruikmaking van openbare 
uitnodigingen met gerichte versnelde 
procedures moet worden uitgebreid tot 
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collaboratief O&O op bepaalde terreinen 
waarop snelheid van cruciaal belang is 
ten einde de exploitatie van de 
onderzoeksresultaten te bespoedigen.

Or. fr

Amendement 262
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Overeenkomstig artikel 182, lid 1, van 
het VWEU worden het totale 
maximumbedrag en de nadere regels voor 
de financiële deelneming van de Unie aan 
het kaderprogramma alsmede de 
onderscheiden deelbedragen voor elk van 
de overwogen activiteiten in het 
kaderprogramma vastgesteld.

(16) Overeenkomstig artikel 182, lid 1, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden het totale 
maximumbedrag en de nadere regels voor 
de financiële deelneming van de Unie aan 
het kaderprogramma alsmede de 
respectieve deelbedragen voor elk van de 
in artikel 180 van genoemd Verdrag 
bedoelde activiteiten in het 
kaderprogramma vastgesteld.

Or. fr

Amendement 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Overeenkomstig artikel 182, lid 1, van 
het VWEU worden het totale 
maximumbedrag en de nadere regels voor 
de financiële deelneming van de Unie aan 
het kaderprogramma alsmede de 
onderscheiden deelbedragen voor elk van 
de overwogen activiteiten in het 
kaderprogramma vastgesteld.

(16) Overeenkomstig artikel 182, lid 1, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie worden het totale 
maximumbedrag en de nadere regels voor 
de financiële deelneming van de Unie aan 
het kaderprogramma alsmede de 
onderscheiden deelbedragen voor elk van 
de in artikel 180 van genoemd Verdrag 
bedoelde activiteiten in het 
kaderprogramma vastgesteld.

Or. fr
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Motivering

In artikel 180 van het VWEU worden de activiteiten vastgesteld die in het kaderprogramma 
moeten worden uitgevoerd en volgens artikel 182 worden in dit kaderprogramma "het totale 
maximumbedrag van en nadere regels voor de financiële deelneming van de Unie aan het 
kaderprogramma alsmede de onderscheiden deelbedragen voor elk van de overwogen 
activiteiten vastgesteld".

Amendement 264
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Opdat het Europees Parlement 
zijn taak van beleidstoezicht kan 
uitoefenen en transparantie en 
verantwoordelijkheid kan verzekeren, 
moet de Commissie het Europees 
Parlement naar behoren regelmatig op de 
hoogte houden van alle relevante aspecten 
van de tenuitvoerlegging van het 
programma - van de voorbereiding en de 
opstelling van de werkprogramma's tot de 
uitvoering ervan -, de eventuele noodzaak 
om de begrotingsspecificatie aan te passen 
en de ontwikkeling van de prestatie-
indicatoren voor de beoogde 
doelstellingen en verwachte resultaten.

Or. en

Amendement 265
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
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programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU.

programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU. Er mogen 
geen verdere gemeenschappelijke 
ondernemingen uit hoofde van artikel 187 
van het VWEU worden opgericht. De 
oprichting van publiek-private 
partnerschappen moet uitzonderlijk zijn 
en worden gerechtvaardigd door aan te 
tonen dat geen enkel ander soort 
mechanisme dezelfde resultaten kan 
verwezenlijken. Bovendien moet de 
Commissie een allesomvattende evaluatie 
en herziening van de verschillende 
soorten opgerichte publiek-private 
partnerschappen verrichten (met inbegrip 
van de gezamenlijke technologie-
initiatieven, de publiek-private 
partnerschappen in het kader van het 
Europees herstelprogramma uit 2009, het 
Europees industrieel initiatief in het kader 
van het SET-Plan en de kennis- en 
innovatiegemeenschappen in het kader 
van het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie) ten einde de meest 
efficiënte, open en transparante 
governance en regels voor de werking te 
vinden, die de breedst mogelijke 
deelneming van relevante 
belanghebbenden mogelijk zal maken, 
alsmede de participatie van een groot 
aantal kmo's, het verwerven en delen van 
kennis en de passende voorkoming van 
belangenconflicten.

Or. en

Amendement 266
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 

(19) De uitvoering van 2020 kan, in 
specifieke omstandigheden en per geval, 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
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de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU.

bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU. Deze 
aanvullende programma's of regelingen 
moeten een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde hebben en gebaseerd 
zijn op echte partnerschappen. Deze 
aanvullende programma's of regelingen 
moeten een duidelijke toegevoegde 
waarde voor de EU hebben, gebaseerd 
zijn op daadwerkelijke partnerschappen, 
andere activiteiten in het kader van 
Horizon 2020 aanvullen en zo inclusief 
mogelijk zijn voor wat betreft de deelname 
door van lidstaten, kmo's of het 
bedrijfsleven, universiteiten en 
organisaties voor onderzoek en 
technologie.

Or. en

Motivering

De trend van KP7 om delen van de begroting te outsourcen door partnerschappen tot stand te 
brengen, is in het huidige voorstel beklemtoond. Hoewel deze optie mogelijk een sterker 
hefboomeffect teweegbrengt en aansluit op de logica van een betere onderlinge afstemming van 
het Europese onderzoekslandschap, is het op dit moment niet echt realistisch om al te zeer te 
vertrouwen op dit soort structuren (PPP en P2P) en zou mogelijk slechts een beperkt aantal 
spelers een beroep doen op deze optie, hetgeen tot een verdere polarisatie van onze 
wetenschaps- en technologiebasis zou leiden.

Amendement 267
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 

(19) De uitvoering van Horizon 2020 kan, 
in bepaalde omstandigheden, aanleiding 
geven tot aanvullende programma's 
waaraan slechts door bepaalde lidstaten 
wordt deelgenomen, tot de deelname van 
de Unie aan door verschillende lidstaten 
opgezette programma's, of tot het opzetten 
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gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU.

van gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. Deze aanvullende programma's of 
regelingen moeten een onweerlegbare 
Europese toegevoegde waarde hebben, op 
daadwerkelijke partnerschappen 
gebaseerd zijn, een aanvulling vormen op 
andere, onder Horizon 2020 vallende 
activiteiten en zo inclusief mogelijk zijn 
op het stuk van de participatie van 
lidstaten of bedrijven van de Unie.

Or. fr

Amendement 268
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU.

(19) De uitvoering van Horizon 2020 kan -
in specifieke omstandigheden - aanleiding 
geven tot aanvullende programma's 
waaraan slechts door bepaalde lidstaten 
wordt deelgenomen, tot de deelname van 
de Unie aan door verschillende lidstaten 
opgezette programma's, of tot het opzetten 
van gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU. Deze 
aanvullende programma's moeten een 
duidelijke toegevoegde waarde op 
Unieniveau hebben, gebaseerd zijn op 
daadwerkelijke partnerschappen, de 
overige activiteiten in het kader van 
Horizon 2020 vervolledigen en zoveel 
mogelijk openstaan voor deelname door 
de lidstaten en het bedrijfsleven in de 
Europese Unie.

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt getracht de gevallen af te bakenen waarin slechts een aantal lidstaten 
toegang tot aanvullende programma's of regelingen hebben waarbij de specifieke 
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omstandigheden worden vastgelegd waaraan moet worden voldaan.

Amendement 269
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU.

(19) De uitvoering van 2020 kan, in 
specifieke en transparante 
omstandigheden, aanleiding geven tot 
aanvullende programma's waaraan slechts 
door bepaalde lidstaten wordt 
deelgenomen, tot de deelname van de Unie 
aan door verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU. Deze 
aanvullende programma's of regelingen 
moeten een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde hebben en gebaseerd 
zijn op echte partnerschappen.

Or. en

Amendement 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 verantwoord 
onderzoek en innovatie bevorderen via de 
actieve deelneming van de 
maatschappelijke actoren (onderzoekers, 
burgers en het maatschappelijk 
middenveld, beleidsmakers en het 
bedrijfsleven) bij het onderzoeks- en 
innovatieproces, met name door de 
inachtneming van de genderdimensie te 
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samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

waarborgen, door wetenschapseducatie te 
stimuleren, door de eerbiediging van 
ethische wetgeving te waarborgen en de 
naleving van de hoogste ethische normen 
wereldwijd te stimuleren, door de 
toegankelijkheid en het hergebruik van de 
resultaten van door de overheid 
gefinancierd onderzoek te vergroten, met 
name in wetenschappelijke publicaties en 
data, door wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken, door een 
bestuurskader te ontwikkelen dat 
tegemoetkomt aan de wensen en 
verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 271
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Ten einde de relatie tussen 
wetenschap en samenleving te verdiepen 
moet Horizon 2020 de actieve participatie 
bevorderen en burgers, het 
maatschappelijk middenveld en de 
maatschappelijke actoren (onderzoekers, 
burgers en het maatschappelijk 
middenveld, beleidsmakers en het 
bedrijfsleven) nauwer betrekken bij het
onderzoeks- en innovatieproces; ervoor 
zorgen dat de genderdimensie wordt 
opgenomen; uitstekende 
wetenschapseducatie bevorderen; de 
naleving van ethische wetgeving 
waarborgen en bevorderen dat de hoogste 
ethische normen wereldwijd worden 
nageleefd; de toegankelijkheid en het 
hergebruik van de resultaten van door de 
overheid gefinancierd onderzoek, met 
name wetenschappelijke publicaties en 
data, verbeteren; verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda's en een 
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agenda voor een bestuurskader 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en hun deelname aan het 
afbakenen van de onderzoeksprioriteiten 
van Horizon 2020-activiteiten versterken.

Or. en

Amendement 272
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen, moet Horizon 
2020 verantwoord onderzoek en innovatie 
bevorderen via de actieve deelname van 
de maatschappelijke actoren 
(onderzoekers, burgers en het 
maatschappelijk middenveld, 
beleidsmakers en het bedrijfsleven) aan 
het onderzoeks- en innovatieproces, 
waarbij met name ervoor wordt gezorgd 
dat de genderdimensie in acht wordt 
genomen, door wetenschapseducatie te 
bevorderen, wetenschappelijke kennis 
beter toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda’s te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt de tekst van de overweging verbeterd waarbij het idee van de 
deelname van alle maatschappelijke actoren wordt versterkt en erop wordt gewezen dat de 
genderdimensie in aanmerking moet worden genomen.

Amendement 273
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 burgers en het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrekken bij onderzoek en innovatie door 
wetenschapseducatie te bevorderen, 
wetenschappelijke kennis beter 
toegankelijk te maken door een register 
van alle onderzoeksresultaten te creëren, 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieagenda's te ontwikkelen die 
tegemoetkomen aan de wensen en 
verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te
vergemakkelijken. De betrokkenheid van 
de burgers en het maatschappelijk 
middenveld moet worden gekoppeld aan 
activiteiten ten aanzien van verspreiding 
en bereik om steun van het publiek voor 
het programma op te wekken en te 
handhaven.

Or. en

Amendement 274
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) Teneinde de relatie tussen wetenschap 
en samenleving te verdiepen en het 
vertrouwen in de wetenschap te vergroten, 
moet Horizon 2020 burgers en het 
maatschappelijk middenveld nauwer 
betrekken bij onderzoek en innovatie door 
wetenschapseducatie te bevorderen, de 
kloof op digitaal, onderzoeks- en 
innovatiegebied te dichten en het digitale 
analfabetisme aan te pakken, 
wetenschappelijke kennis beter 
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wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

toegankelijk te maken, verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieagenda's te 
ontwikkelen die tegemoetkomen aan de 
wensen en verwachtingen van burgers en 
samenlevingen, en door hun deelname aan 
Horizon 2020-activiteiten te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 275
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 276
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De Europese regionale overheden 
hebben een belangrijke rol te spelen in de 
totstandbrenging van de Europese 
onderzoeksruimte en in het verzekeren 
van een doeltreffende coördinatie van de 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
met name door verbanden tussen Horizon 
2020 en de structuurfondsen te stimuleren
in het kader van slimme 
specialisatiestrategieën. Ook de regio's 
moeten een sleutelrol vervullen bij de 
verspreiding en toepassing van de 
resultaten van Horizon 2020 en bij het 
aanbieden van aanvullende 
financieringsinstrumenten, zoals 
overheidsopdrachten.

Or. en

Amendement 278
Christian Ehler

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

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

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. 
Door de multi- en transdisciplinaire aard 
van de maatschappelijke uitdagingen, 
alsmede de noodzaak van horizontale 
verbindingen en raakvlakken binnen 
Horizon 2020 is het nodig specifieke 
strategische adviesraden op te zetten. De 
raden moeten zijn samengesteld uit 
relevante belanghebbenden uit de 
academische en het bedrijfsleven, 
eindgebruikers en vertegenwoordigers uit 
het maatschappelijk middenveld met een 
zeer goede reputatie en de juiste 
deskundigheid, waardoor diverse sectoren 
en onderzoeksdomeinen aan bod komen.
De raden moeten aan de Commissie input 
en advies geven over de algemene 
strategie voor de betrokken 
maatschappelijke uitdaging, de opstelling 
van de werkprogramma's, en de domeinen 
en criteria voor de uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen. 

Or. en

Motivering

De overstap naar een meer horizontale, inter- en transdisciplinaire benadering (door over te 
stappen van thema's op grote uitdagingen) maakt een nieuw mechanisme noodzakelijk voor het 
vaststellen van de onderzoeks- en innovatieagenda waarbij alle verschillende onderzoeks-, 
industriële en maatschappelijke belanghebbenden betrokken moeten zijn, ook de eindgebruikers.

Amendement 279
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 

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

wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit alle 
betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen en benaderingen 
van onderaf, met name ten aanzien van de 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden en inter- en 
transdisciplinair onderzoek. Tijdens 
Horizon 2020 moet voortdurend extern 
advies worden ingewonnen. De bijdrage 
van relevante structuren zoals het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT) en zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's), 
Europese technologieplatformen, 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
en de Europese innovatiepartnerschappen 
wordt ten volle in aanmerking genomen, 
gezien hun sleutelrol in het proces voor de 
afbakening van de onderzoeksbehoeften.

Or. en

Amendement 280
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften van de 
burgers, de samenleving, het beleid, de 
wetenschap en technologie en het 
bedrijfsleven. De agenda's moeten op 
transparante en participatieve wijze en in
nauw contact met alle belanghebbenden uit 
alle betrokken sectoren worden 
vastgesteld, met inbegrip van de 
vertegenwoordigers van de 
wetenschappelijke gemeenschap, 
onderzoekers, de overheidssector, 
maatschappelijke organisaties en de 
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structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

kmo's. Tijdens Horizon 2020 moet 
voortdurend evenwichtig extern advies 
worden ingewonnen, waarbij ook een 
beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat belangenconflicten 
worden vermeden.

Or. en

Amendement 281
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit alle 
betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen, ook op het niveau 
van het lopende project. Tijdens Horizon 
2020 moet voortdurend extern advies 
worden ingewonnen. Bij het proces van de 
afbakening van de onderzoeksbehoeften 
zal ten volle rekening worden gehouden 
met de uitvoeringsplannen van relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen

Or. en

Motivering

De technologieplatformen zijn van cruciaal belang voor het met elkaar in contact brengen van 
onderzoekers en deskundigen die de belangrijkste spelers in de sector vertegenwoordigen. Zij 
ontwikkelen uitvoeringsplannen en steunen de Commissie en de lidstaten bij de doeltreffende 
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tenuitvoerlegging. Zij hebben aanzienlijke personele en financiële middelen nodig en hun 
belangrijke rol bij de ondersteuning van de Commissie ten aanzien van het afbakenen van de 
onderzoeksagenda moet worden erkend.

Amendement 282
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Binnen de prioriteit inzake de 
maatschappelijke uitdagingen moet een 
uitdagingsgerichte aanpak gevolgd 
worden waarin fundamentele wetenschap, 
toegepast onderzoek, kennisoverdracht en 
innovatie gelijkwaardige en onderling 
verbonden componenten zijn. Om voor 
een passend evenwicht te zorgen tussen 
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O&O&I waarover consensus bestaat en 
meer baanbrekende O&O&I, moet ten 
minste 15% van de begroting voor de 
prioriteit inzake de maatschappelijke 
uitdagingen een bottom-up-logica volgen 
met open uitnodigingen (geen vooraf 
bepaalde thema's voor uitnodigingen).
Voorts moet binnen de prioriteiten 
"Maatschappelijke uitdagingen" en 
"Industrieel leiderschap" het juiste 
evenwicht worden gevonden tussen 
kleinere en grotere projecten, rekening 
houdend met de specifieke structuur, het 
soort activiteiten, de technologie en het 
wetenschappelijke landschap van de 
verschillende sectoren waarbij een 
aanvaardbaar succespercentage moet 
worden bereikt.

Or. en

Amendement 284
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Met het oog op een transparant 
en doeltreffend uitvoeringsproces moeten 
meerjarige indicatieve routekaarten 
worden opgesteld bij het begin van de 
planning voor elke specifieke doelstelling 
en elk horizontaal thema, en er moet 
worden gestreefd naar een kort en 
transparant proces voor de opstelling van 
de jaarlijkse werkprogramma's. Bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
routekaarten en werkprogramma's dient 
de Commissie het Europees Parlement en 
de Raad tijdig en passend erbij te 
betrekken en erover te informeren.  
Tijdens Horizon 2020 moet voortdurend 
extern advies worden ingewonnen, 
waarbij ook een beroep wordt gedaan op 
relevante structuren, zoals sectorale raden 
voor advies, de onlangs opgerichte 
stuurgroepen, Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
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programmeringsinitiatieven en de 
Europese innovatiepartnerschappen.

Or. en

Amendement 285
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om voor een passend evenwicht te 
zorgen tussen op consensus gebaseerd 
O&O&I en eerder baanbrekend O&O&I, 
moet ten minste 15% van de begroting 
voor de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen" en van de specifieke 
doelstelling "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën" in het kader van de 
prioriteit "Industrieel leiderschap" 
worden toegewezen op basis van een door 
onderzoek aangestuurde, bottom-
upbenadering, overeenkomstig de 
overeengekomen prioriteiten. Voorts moet 
binnen de prioriteiten "Maatschappelijke 
uitdagingen" en "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" het juiste evenwicht 
worden gevonden tussen kleinere en 
grotere projecten, rekening houdend met 
de specifieke structuur, het soort 
activiteiten, de technologie en het 
wetenschappelijke landschap van de 
verschillende sectoren.

Or. en

Amendement 286
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om in de wereld te kunnen 
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concurreren, de grote maatschappelijke 
uitdagingen effectief te kunnen 
aanpakken en de doelstellingen van de 
Unie 2020-strategie te bereiken, moet de 
Unie gebruikmaken van al haar personele 
middelen. Horizon 2020 moet een 
katalysator en krachtige stimulans voor de 
voltooiing van de EOR zijn en moet 
daarom op alle vlakken activiteiten 
ondersteunen die onderzoeks- en 
innovatietalent aantrekken, vasthouden, 
opleiden en ontwikkelen. Om deze 
doelstelling te bereiken en de 
kennisoverdracht en de kwantiteit en 
kwaliteit van onderzoekers te verbeteren, 
moeten activiteiten voor de opbouw van 
menselijk kapitaal, met name activiteiten 
die specifiek gericht zijn op jongeren en 
vrouwen, standaard deel gaan uitmaken 
van alle onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door de Unie 
worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Het bedrijfsleven en de kmo's zijn 
van essentieel belang om de 
onderzoeksresultaten op de markten te 
brengen. Horizon 2020 zou investeringen 
uit de particuliere sector in O&O&I 
moeten aantrekken om de gecombineerde 
particuliere en overheidsinvesteringen in 
O&O op 3% van het bbp te brengen 
waarbij van de particuliere sector zou 
moeten worden verwacht dat hij 
tweederde bijdraagt.

Or. en
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Motivering

Conclusies van de Raad in maart 2010

Amendement 288
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Er moeten platformen voor de 
dialoog tussen maatschappelijke 
organisaties en onderzoekers worden 
opgezet in elke specifieke doelstelling van 
de prioriteiten "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" om 
onderzoeksprioriteiten te bespreken en op 
deze prioritaire gebieden te zorgen voor 
maatschappelijke betrokkenheid. 

Or. en

Amendement 289
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Met het oog op de nodige 
flexibiliteit tijdens de looptijd van Horizon 
2020 om nieuwe behoeften en 
ontwikkelingen aan te pakken, de balans 
op te maken en eventueel de interactie en 
dwarsverbindingen tussen en binnen de 
verschillende doelstellingen aan te passen, 
moet de mogelijkheid worden gecreëerd 
om op basis van de tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020 de bedragen voor 
specifieke doelstellingen en prioriteiten te 
herzien en hiertussen kredieten over te 
schrijven. De bevoegdheid om dergelijke 
handelingen vast te stellen 
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overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden overgedragen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding passend overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie dient bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen ervoor te zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en 
gelijktijdig worden toegezonden aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om in een mate van budgettaire flexibiliteit te voorzien om voldoende 
speelruimte te bieden om toekomstige behoeften en ontwikkelingen aan te pakken, met inbegrip 
van de zogenaamde "horizontale acties". De beste procedure hiervoor is de gedelegeerde 
handeling om voor democratische rekenschap en snelle besluitvorming te zorgen.

Amendement 290
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt door alle 
nodige maatregelen te bevorderen en in te 
voeren ter waarborging en verbetering 
van behoorlijke arbeidsomstandigheden 
voor wetenschappers in de Unie. Er moet 
voldoende rekening worden gehouden met 
het Europees Handvest voor Onderzoekers 
en de Gedragscode voor de Rekrutering 
van Onderzoekers, alsook met andere 
relevante referentiekaders zoals vastgesteld 
in het kader van de Europese 
onderzoeksruimte.

Or. en
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Amendement 291
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt en dat deze 
in de gehele Unie professionele en sociale 
erkenning vindt. Er moet volledig rekening 
worden gehouden met het Europees 
Handvest voor Onderzoekers en de 
Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers, alsook met andere relevante 
referentiekaders zoals vastgesteld in het 
kader van de Europese onderzoeksruimte, 
onder eerbiediging van het vrijwillige 
karakter ervan ten einde het aanhoudende 
verschijnsel van de brain drain aan te 
pakken en om te zetten in een brain gain.

Or. en

Amendement 292
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Horizon 2020 dient synergieën 
met ander beleid van de Unie en de 
lidstaten te ontwikkelen, vooral op 
onderwijsgebied, om de beroepen van 
onderzoeker en innovator aantrekkelijk te 
maken, uitstekende 
carrièremogelijkheden aan getalenteerde 
jonge Europeanen te bieden en de beste 
talenten uit derde landen aan te trekken.
Hiertoe moet het onderwijs in 
wetenschap, technologie, techniek en 
wiskunde worden bevorderd en moet de 
kloof tussen de geslachten in wetenschap 
en innovatie worden aangepakt als een 
noodzakelijk middel om ervoor te zorgen 
dat de Unie toegang kan krijgen tot het 
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menselijk kapitaal dat nodig is om haar 
doeleinden inzake onderzoek en innovatie 
te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

Een gecoördineerde en aantrekkelijke belastingregeling zou kunnen helpen de "brain drain" 
naar landen buiten de Europese Unie in te dammen.

Amendement 294
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Horizon 2020 moet zorgen voor 
gelijke mogelijkheden voor alle vormen 
van Europees wetenschappelijk onderzoek 
van topkwaliteit en bijdragen tot de 
totstandbrenging van een 
gemeenschappelijke Europese 
onderzoeksruimte door het vertrouwen en 
een breder opgezette pan-Europese 
samenwerking in onderzoek te 
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bevorderen. 

Or. en

Amendement 295
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Mensen met een handicap moeten gelijke toegang hebben tot de informatie- en 
communicatieacties over Horizon 2020, met inbegrip van communicatie over ondersteunde 
projecten en resultaten, te meer daar het om overheidsfinanciering gaat.

Amendement 296
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De in het kader van Horizon 2020 
ontwikkelde activiteiten moeten gericht 
zijn op het bevorderen van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het gebied 
van onderzoek en innovatie, door met 
name de onderliggende oorzaken van 
genderverschillen weg te nemen, het 
potentieel van zowel vrouwelijke als 
mannelijke onderzoekers ten volle te 

(23) De in het kader van Horizon 2020 
gefinancierde onderzoeksactiviteiten 
moeten voldoen aan het acquis 
communautaire met betrekking tot het 
bevorderen van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen. In Horizon 2020 
moet aandacht worden besteed aan 
wetenschap van topniveau en aan de 
beroepskwalificaties van het 
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benutten, en de genderdimensie op te 
nemen in projecten om de kwaliteit van 
onderzoek te verbeteren en innovatie te 
stimuleren. Activiteiten moeten ook 
gericht zijn op de toepassing van de 
beginselen met betrekking tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals 
bepaald in de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 8 van het VWEU.

wetenschappelijk en onderzoekspersoneel, 
zowel mannelijk als vrouwelijk, dat 
betrokken is bij onderzoek en innovatie.
Om doelmatig gebruik van de 
financiering van de Unie te garanderen 
moet in eerste instantie worden gekeken 
naar het topniveau van het 
wetenschappelijke project en naar de 
beroepskwalificaties van de 
onderzoeksstaf.

Or. en

Amendement 297
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 298
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De in het kader van Horizon 2020 
ontwikkelde activiteiten moeten gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen op het gebied 
van onderzoek en innovatie bevorderen, 
door met name de onderliggende oorzaken 
van genderverschillen weg te nemen, het 
potentieel van zowel vrouwelijke als 
mannelijke onderzoekers ten volle te 
benutten. Bovendien moet Horizon 2020 
ervoor zorgen dat de genderdimensie 
wordt opgenomen in de inhoud van 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
tijdens alle stadia van het proces om de 
kwaliteit van onderzoek te verbeteren en 
innovatie te stimuleren. Activiteiten 
moeten ook gericht zijn op de toepassing 
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artikelen 2 en 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en artikel 8 
van het VWEU.

van de beginselen met betrekking tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals 
bepaald in de artikelen 2 en 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
artikel 8 van het VWEU.

Or. en

Amendement 300
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De uitdrukking "genderdimensie" is dubbelzinnig wanneer wordt verwezen naar de inhoud van 
de projecten en kan ook in verband worden gebracht met controversiële en doorgaans niet 
gedeelde agenda's.

Amendement 301
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Onderzoek en innovatie bouwen 
vaak voort op het vermogen van 
wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers om toegang te 
krijgen tot wetenschappelijke informatie, 
deze te delen en te gebruiken. Om de 
verspreiding en het gebruik van kennis te 
intensiveren, moet duurzame toegang tot 
wetenschappelijke publicaties, zoals reeds 
opgenomen in het zevende 
kaderprogramma, een basisbeginsel zijn 
voor wetenschappelijke publicaties die 
overheidsfinanciering krijgen uit hoofde
van Horizon 2020. Voorts dient er binnen 
Horizon 2020 geëxperimenteerd te 
worden met vrije online toegang tot 
wetenschappelijke gegevens die tot stand 
gekomen of vergaard zijn via door de 
overheid gefinancierd onderzoek, om 
ervoor te zorgen dat de vrije toegang tot 
zulke gegevens tegen 2020 de regel wordt.
Waar passend, kunnen de kosten van 
publicatie door de begroting van Horizon 
2020 worden gedekt.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op het verslag van Teresa Riera Madurell, amendement 10.

Amendement 302
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Al het onderzoek en alle innovatie 
bouwen voort op het vermogen van 
wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers om vrij 
toegang te krijgen tot wetenschappelijke 
informatie, deze te delen en te gebruiken.
Om de verspreiding en het gebruik van 
kennis te intensiveren, moet gratis vrije 
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toegang tot wetenschappelijke publicaties 
op het internet, zoals reeds opgenomen in 
het zevende kaderprogramma, het 
basisbeginsel zijn voor wetenschappelijke 
publicaties die overheidsfinanciering 
krijgen uit hoofde van Horizon 2020.
Voorts dient er binnen Horizon 2020 
geëxperimenteerd te worden met vrije 
online toegang tot reeds openbare 
wetenschappelijke gegevens die tot stand 
gekomen of vergaard zijn via door de 
overheid gefinancierd onderzoek, om 
ervoor te zorgen dat de vrije toegang tot 
zulke gegevens tegen 2020 de regel wordt.

Or. en

Amendement 303
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om de verspreiding en het 
gebruik van kennis te intensiveren, moet 
gratis vrije toegang tot wetenschappelijke 
publicaties op het internet, zoals reeds 
opgenomen in het zevende 
kaderprogramma, het basisbeginsel zijn 
voor wetenschappelijke publicaties die 
overheidsfinanciering krijgen uit hoofde 
van Horizon 2020. Door vrije toegang te 
eisen tot onderzoekspublicaties die door 
Horizon 2020 worden gefinancierd, wordt 
gezorgd voor een bredere verspreiding van 
kennis en innovatie onder burgers (met 
inbegrip van wetenschappers, 
innovatoren, docenten, ambtenaren en 
ondernemers) en bedrijven, vooral kmo's, 
alsmede een sneller rendement op het geld 
van de belastingbetalers in de Unie dat in 
onderzoek wordt geïnvesteerd. 

Or. en

Amendement 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Horizon 2020 zal activiteiten 
aanmoedigen en steunen die gericht zijn 
op het benutten van de leidende positie 
van Europa in de wedren naar nieuwe 
processen en technologieën ter 
bevordering van duurzame ontwikkeling 
in algemene zin en ter bestrijding van 
klimaatverandering. Deze horizontale 
aanpak, die volledig in alle prioriteiten 
van Horizon 2020 is geïntegreerd, zal de 
Unie helpen gedijen in een koolstofarme 
wereld met schaarse hulpbronnen, en 
tegelijkertijd een hulpbronnenefficiënte, 
duurzame en concurrerende economie 
doen ontstaan.

Or. en

Amendement 305
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Alle deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
zouden naar best vermogen moeten 
trachten om de aan hun toebehorende 
resultaten in een vervolgonderzoek of op
commerciële wijze te exploiteren, dan wel 
zouden zij moeten trachten om de 
betreffende resultaten voor die doeleinden 
door een andere entiteit te laten 
exploiteren, meer in het bijzonder door de 
resultaten  aan hun over te dragen of in 
licentie te geven overeenkomstig artikel 41 
van Verordening (EU) nr. xxxx/2012 
[Regels voor deelname].

Or. en
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Amendement 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Al het onderzoek en alle innovatie 
bouwen voort op het vermogen van 
wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers om 
wetenschappelijke informatie openlijk te 
delen, te gebruiken en er toegang toe te 
krijgen. De intellectuele-
eigendomsrechten dienen echter te 
worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 307
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de adviezen van de Europese groep 
ethiek van de exacte wetenschappen en de 
nieuwe technologieën. De Unie moet de 
culturele diversiteit en ethische keuzes 
van de lidstaten eerbiedigen, waarmee bij 
de verdeling van de respectieve 
financieringen rekening moet worden 
gehouden. De onderzoeksactiviteiten
moeten worden verricht overeenkomstig
artikel 13 van het VWEU en hierbij moet 
de verplichting worden geëerbiedigd om 
het gebruik van dieren voor
wetenschappelijke doeleinden te 
vervangen, te beperken en te 
vervolmaken. Bij elke activiteit die wordt 
ondernomen dient ingevolge artikel 168 
van het VWEU een hoog niveau van 
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bescherming van de menselijke gezondheid 
verzekerd te worden.

Or. it

Motivering

Naar artikel 13 van het VWEU wordt beter verwezen door te wijzen op het verminderen, 
vervolmaken en vervangen. De voorgestelde formulering is bovendien beter afgestemd op 
artikel 19, lid 10 van de verordening betreffende de regels voor deelname aan acties en 
verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020. Er bestaat geen bijzondere 
rechtvaardiging om deze verplichting te beperken tot de "grond"-beginselen.  

Amendement 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Bij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 worden ondersteund wordt men 
geacht ethische grondbeginselen in acht te 
nemen. Er moet rekening worden houden 
met de onderbouwde en regelmatig 
bijgewerkte adviezen van de Europese 
Groep ethiek van de exacte wetenschappen 
en de nieuwe technologieën (EGE), 
hetgeen impliceert dat vooraf een 
transparante selectiemethode moet 
worden ontwikkeld die berust op de 
onafhankelijkheid en de 
wetenschappelijke deskundigheid van de 
leden van de EGE. Overeenkomstig artikel 
13 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet bij 
onderzoeksactiviteiten het gebruik van 
dieren voor onderzoek en proeven worden 
beperkt en uiteindelijk worden vervangen.
Bij elke activiteit die wordt ondernomen 
dient ingevolge artikel 168 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
verzekerd te worden.

Or. fr
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Motivering

De onafhankelijkheid van deskundigen is een doelstelling die zowel binnen de raadgevende als 
de besluitvormende instanties moet worden nagestreefd.

Amendement 309
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 310
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 311
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Bij onderzoeksactiviteiten dienen verder 
de wettelijke en administratieve 
bepalingen en de gebruiken van de 
lidstaten te worden geëerbiedigd. Bij elke 
activiteit die wordt ondernomen dient 
ingevolge artikel 168 van het VWEU een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

Or. en

Amendement 312
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 313
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 314
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

grondwets- en wetgevingsbepalingen van 
de lidstaten worden geëerbiedigd. Bij elke 
activiteit die wordt ondernomen dient 
ingevolge artikel 168 van het VWEU een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid verzekerd te 
worden.

Or. en

Amendement 315
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Er bestaat geen rechtsgrond om 
de begroting van de Unie te gebruiken 
voor onderzoek, ontwikkeling en levering 
van militaire uitrusting en om het 
Europees Defensieagentschap (EDA) en
de nationale ministeries en 
agentschappen van Defensie directe 
toegang tot de begroting van de Unie te 
verschaffen. Onderzoek voor defensie 
moet derhalve uitdrukkelijk van Horizon 
2020 worden uitgesloten en er mag geen 
gestructureerde samenwerking tussen 
Horizon 2020 en EDA worden ingesteld.
Om dezelfde reden moet het onderzoek 
naar technologie voor tweeërlei gebruik 
van Horizon 2020 worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 316
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 ter) Alle uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen op het gebied 
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van veiligheidsonderzoek moeten eerst 
worden onderworpen aan een 
voorafgaande ethische en 
maatschappelijke effectrapportage waarin 
de eventuele maatschappelijke weerslag 
van de onderhavige O&O-agenda volledig 
in aanmerking wordt genomen. Alle 
belangrijke ethische kwesties en/of 
maatschappelijke gevolgen die in een 
dergelijke effectrapportage naar voren 
komen, moeten vervolgens volledig in de 
uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen worden opgenomen, zowel als 
integraal onderdeel van de O&O-agenda 
als via de toegezegde middelen voor 
onderzoek en analyse waarmee specifieke 
punten van zorg worden aangekaart.
Daarenboven moet vóór en tijdens de 
tenuitvoerlegging van elk project een 
ethische evaluatie worden verricht.

Or. en

Amendement 317
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 quater) Er dient een evenwicht te 
worden gevonden tussen onderzoek in de 
natuurwetenschappen en technologie en 
onderzoek in andere wetenschappen, 
vooral de politieke, sociale en 
menswetenschappen. Het programma op 
veiligheidsgebied moet de nadruk leggen 
op de aard en verandering van conflicten 
en de samenwerking, de rol van de staat, 
internationale organisatie, niet-
overheidsactoren en actoren uit het 
maatschappelijk middenveld, maar ook op 
conflictpreventie, vredesopbouw en de 
hervorming van de sectoren van de 
beveiliging van de bevolking.

Or. en
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Amendement 318
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Er moet aandacht worden besteed 
aan de aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale wetgevingen van de lidstaten ten 
aanzien van onderzoek waarbij gebruik 
wordt gemaakt van menselijke embryo's 
en menselijke embryonale stamcellen. Het 
onderzoeksbeleid van de EU mag niet 
leiden tot harmonisering van de nationale 
wetgevingen van de lidstaten. De 
Commissie zij herinnerd aan haar 
verklaring betreffende het zevende 
kaderprogramma, namelijk dat zij zal 
blijven vasthouden aan de huidige 
praktijk en aan het regelgevend comité 
geen voorstellen zal voorleggen voor 
projecten die onderzoeksactiviteiten 
inhouden waarbij menselijke embryo's 
worden vernietigd, ook niet wanneer het 
daarbij gaat om het verkrijgen van 
stamcellen1. Deze toezegging moet worden 
opgenomen in de verordening omwille 
van de rechtszekerheid.
__________________
1 Punt 12 van de verklaring van de Commissie ad 
artikel 6, gehecht aan Besluit 1982/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie, PB 
L 412 van 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

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

Amendement 319
Elisabetta Gardini
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) De nationale wetgevingen met 
betrekking tot onderzoek waarbij
menselijke embryo's en menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt 
lopen sterk uiteen. De Unie moet met haar 
beleid niet streven naar een harmonisatie 
van nationale wetgevingen. Inzake het 
zevende kaderprogramma heeft de 
Commissie verklaard dat zij zou "blijven 
vasthouden aan de huidige praktijk en 
aan het regelgevend comité geen 
voorstellen [zou] voorleggen voor 
projecten die onderzoeksactiviteiten 
inhouden waarbij menselijke embryo's 
worden vernietigd, ook niet wanneer het 
daarbij gaat om het verkrijgen van 
stamcellen"1. Het is wenselijk deze 
toezegging in onderhavige verordening op 
te nemen met het oog op de 
rechtszekerheid.
__________________
Punt 12 van de verklaring van de Commissie ad 
artikel 6, gehecht aan Besluit nr. 1982/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie 
(2007-2013) (PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1).

Or. en

Amendement 320
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van
menselijke embryonale stamcellen. Het 
eventuele gebruik van, zowel volwassen 
als embryonale, menselijke stamcellen 
hangt af van het oordeel van de 

(25) Er moet aandacht worden besteed 
aan de aanzienlijke verschillen tussen de 
nationale wetgevingen van de lidstaten ten 
aanzien van onderzoek waarbij gebruik 
wordt gemaakt van menselijke embryo's 
en menselijke embryonale stamcellen. Het 
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wetenschappers met het oog op de 
doelstellingen die zij willen bereiken en 
wordt onderworpen aan stringente 
ethische evaluatie. Projecten waarbij 
menselijke embryonale stamcellen worden 
gebruikt, mogen niet gefinancierd worden 
indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

onderzoeksbeleid van de Unie mag niet 
leiden tot harmonisering van de nationale 
wetgevingen van de lidstaten. De 
Commissie zij herinnerd aan haar 
verklaring betreffende het zevende 
kaderprogramma, namelijk dat zij zal 
blijven vasthouden aan de huidige 
praktijk en aan het regelgevend comité 
geen voorstellen zal voorleggen voor 
projecten die onderzoeksactiviteiten 
inhouden waarbij menselijke embryo's 
worden vernietigd, ook niet wanneer het 
daarbij gaat om het verkrijgen van 
stamcellen1. Deze toezegging moet worden 
opgenomen in de verordening omwille 
van de rechtszekerheid.
__________________
1 Punt 12 van de verklaring van de Commissie ad 
artikel 6, gehecht aan Besluit 1982/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese Gemeenschap 
voor activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en demonstratie, PB 
L 412 van 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Er is 
echter erkend dat stamcelonderzoek kan 
leiden tot de ontwikkeling van 
behandelingen en therapieën voor 
patiënten die aan een reeks ziekten en 
aandoeningen leiden, met inbegrip van 
ongeneeslijke neurodegeneratieve 
aandoeningen zoals de ziekte van 
Parkinson, amyotrofe laterale sclerose en 
multiple sclerose, alsmede diabetes type 1, 
cardiovasculaire aandoeningen, 
aantasting van de lever, beschadigingen 
van de ruggengraat en blindheid. Vele 
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lidstaten verboden zijn. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit verboden is.

van deze aandoeningen zullen bij een 
verouderende bevolking steeds vaker 
voorkomen. Om een betere kennis van het 
enorme potentieel van stamcellen te 
verkrijgen, moeten wetenschappers in 
staat zijn voortdurend onderzoek te doen 
op alle terreinen van het 
stamcelonderzoek, indien dit in de lidstaat 
in kwestie is toegestaan. Het gebruik van, 
zowel volwassen als embryonale, 
menselijke stamcellen hangt evenwel af 
van het oordeel van de wetenschappers met 
het oog op de doelstellingen die zij willen 
bereiken en wordt onderworpen aan 
stringente ethische evaluatie. Projecten 
waarbij menselijke embryonale stamcellen 
worden gebruikt, mogen niet gefinancierd 
worden indien hiervoor niet de vereiste 
goedkeuringen van de lidstaten verkregen 
zijn. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is.

Or. en

Amendement 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) De Commissie streeft naar billijkheid 
bij het gebruik van menselijke volwassen,
embryonale, of navelstrengstamcellen. Het 
eventuele gebruik van menselijke 
stamcellen hangt af van het oordeel van de 
wetenschappers met het oog op de
therapeutische doelstellingen die zij willen 
bereiken en wordt onderworpen aan
stringente ethische evaluatie. Projecten 
waarbij menselijke embryonale stamcellen 
worden gebuikt, kunnen worden 
gefinancierd voor zover deze naar behoren 
zijn goedgekeurd door de betrokken
lidstaten. Er worden geen activiteiten 
gefinancierd die in alle lidstaten verboden 
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zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit
verboden is.

zijn. Geen activiteit wordt gefinancierd in 
een lidstaat waar een dergelijke activiteit 
verboden is. Omgekeerd wordt wel 
financiering verstrekt voor medisch 
onderzoek aan alle soorten stamcellen in 
lidstaten waar dergelijke activiteiten zijn 
toegestaan.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk  een objectieve, tolerante en onpartijdige benadering te hanteren ten aanzien 
van de gevoelige kwestie van onderzoek aan verschillende soorten stamcellen, met name 
onderzoek met gebruikmaking van stamcellen die afkomstig zijn van overtollige embryo's.

Amendement 323
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 324
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) De Europese Commissie vraagt niet 
uitdrukkelijk gebruik te maken van 
menselijke embryonale stamcellen. Het 
gebruik van, zowel volwassen als 
embryonale, menselijke stamcellen loopt 
van lidstaat tot lidstaat uiteen. Derhalve  
mogen projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
niet uit de begroting van de Europese 
Unie gefinancierd worden.

Or. en

Amendement 325
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

evaluatie. Projecten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
mogen niet gefinancierd worden indien 
hiervoor niet de vereiste goedkeuringen uit 
hoofde van de wetgeving van de betrokken 
lidstaat verkregen zijn. Er worden geen 
activiteiten gefinancierd die in alle 
lidstaten verboden zijn. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit verboden is.

Or. en

Amendement 326
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Het eventuele gebruik van volwassen 
menselijke stamcellen hangt af van het 
oordeel van de wetenschappers met het oog 
op de doelstellingen die zij willen bereiken 
en wordt onderworpen aan stringente 
ethische evaluatie die door de Europese 
Commissie wordt georganiseerd. Er
worden geen activiteiten gefinancierd die 
in alle lidstaten verboden zijn. Geen 
activiteit wordt gefinancierd in een lidstaat 
waar een dergelijke activiteit verboden is.

Or. it

Motivering

De subsidiariteit moet worden geëerbiedigd in een sector waarin de ethische beginselen en 
juridische oplossingen in de lidstaten zozeer uiteenlopen. Het uitsluiten van financieringen voor 
de in de bepalingen genoemde soorten onderzoek is ook nodig in het licht van het beginsel van 
het EU-recht inzake samenhang, na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Brustle. De 
verwijzing naar de Europese Commissie weerspiegelt beter paragraaf 6 van de verklaring van 
de Commissie van 30 december 2006.
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Amendement 327
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het Europese Hof van Justitie  
heeft in zaak C-34/101 geoordeeld dat het 
recht van de Unie de octrooieerbaarheid 
van embryonale stamcellen uitsluit. Dit 
arrest van het Hof heeft geen gevolgen 
voor nationale wetgeving inzake dit soort
onderzoek of op de financiering daarvan 
uit de begrotingen van de lidstaten. Het 
arrest heeft echter wel gevolgen voor het 
recht van de Unie. Deze verordening zou 
mogelijkerwijs voor het Europese Hof van 
Justitie kunnen worden aangevochten als 
zij onderzoek waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt, 
niet van financiering zou uitsluiten. Het is 
derhalve raadzaam dit soort onderzoek 
van financiering door de Unie uit te 
sluiten, zodat de kwestie wordt 
overgelaten aan de nationale 
onderzoeksbegrotingen.
__________________
1 Zaak C-34/10, Arrest van het Hof (Grote kamer) 
van 18 oktober 2011, Oliver Brüstle/ Greenpeace 
eV, nog niet gepubliceerd.

Or. en

Amendement 328
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het Europese Hof van Justitie  
heeft in zaak C-34/101 geoordeeld dat het 
recht van de Unie de octrooieerbaarheid 
van embryonale stamcellen uitsluit.
Overeenkomstig dit arrest moet onderzoek 
met embryonale stamcellen van 
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financiering door de Unie worden 
uitgesloten.
__________________
1 Zaak C-34/10, Arrest van het Hof (Grote kamer) 
van 18 oktober 2011, Oliver Brüstle v. 
Greenpeace.

Or. en

Amendement 329
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Het Europese Hof van Justitie  
heeft in zaak C-34/101 geoordeeld dat het 
recht van de Unie de octrooieerbaarheid 
van embryonale stamcellen uitsluit.
Overeenkomstig dit arrest moet onderzoek 
met embryonale stamcellen van 
financiering door de Unie worden 
uitgesloten.
__________________
1 Zaak C-34/10, Arrest van het Hof (Grote kamer) 
van 18 oktober 2011, Oliver Brüstle v. 
Greenpeace.

Or. en

Amendement 330
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De Unie moet wetenschappers 
wier onderzoek gefinancierd wordt uit de 
begroting van de Europese Unie 
aansporen hun uitvindingen in de Unie te 
laten octrooieren. Aangezien menselijke 
embryonale stamcellen niet 
octrooieerbaar zijn, moet deze 
onderzoeksactiviteit van EU-financiering 
worden uitgesloten en uitsluitend uit 
nationale begrotingen gefinancierd 
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worden.

Or. en

Amendement 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

Onderzoek aan stamcellen uit navelstrengbloed moet een derde researchlijn zijn, die in het 
communautaire programma Horizon 2020 nadrukkelijk wordt aangemoedigd.

Amendement 332
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In het kader van het zevende 
kaderprogramma moet ieder project 
waarin het gebruik van menselijke 
embryonale stamcellen wordt voorgesteld, 
met succes een wetenschappelijke 
evaluatie hebben ondergaan waarbij 
onafhankelijke wetenschappers 
beoordelen of het voor het bereiken van 
de wetenschappelijke doelstellingen nodig 
is om dergelijke stamcellen te gebruiken.
Deze praktijk moet in het kader van 
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Horizon 2020 worden voortgezet.

Or. en

Amendement 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) De recente ontdekking van 
geïnduceerde pluripotente stamcellen 
heeft een nieuwe onderzoekslijn 
toegevoegd aan het onderzoek dat al sinds 
meerdere jaren gaande is naar volwassen 
stamcellen en embryonale stamcellen, 
waardoor nieuwe hoop wordt gewekt bij 
patiënten die op behandeling wachten. 
Daarom is het wenselijk dat de EU bij 
haar optreden let op de volgende 
aspecten:
- het belang dat de wetenschappelijke 
gemeenschap hecht aan alle vormen van 
onderzoek;
- het evenwicht tussen de verschillende 
soorten stamcelonderzoek, opdat geen 
enkele tak van onderzoek wordt 
bevoordeeld ten koste van een andere;
- onbevooroordeelde afweging van de 
ethische aspecten die aan de diverse 
categorieën stamcellen zijn verbonden.

Or. fr

Amendement 334
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 335
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) De Unie moet wetenschappers 
wier onderzoek gefinancierd wordt uit de 
begroting van de Unie aansporen hun 
uitvindingen in de Unie te laten 
octrooieren. Aangezien menselijke 
embryonale stamcellen niet 
octrooieerbaar zijn, moet deze 
onderzoeksactiviteit van financiering door 
de Unie worden uitgesloten en uitsluitend 
uit nationale begrotingen gefinancierd 
worden.

Or. en

Amendement 336
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 quater) Onderzoek met alternatieve 
niet-embryonale stamcellen dat 
veelbelovender en minder omstreden is 
gebleken, moet sterk worden ondersteund.
Een dergelijke stimulans zou ook het 
concurrentievermogen van de Unie op een 
dergelijk gebied vergroten.

Or. en

Motivering

Vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn menselijke embryonale stamcellen vrij teleurstellend 
gebleken waardoor zij momenteel klinisch minder veelbelovend zijn. Wetenschappelijke 
vooruitgang bij niet-controversieel onderzoek met alternatieve stamcellen (volwassen, uit de 
navelstreng of geïnduceerd pluripotent) biedt betere vooruitzichten voor klinische toepassingen 
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en er zijn in dit verband reeds wijdverbreide klinische resultaten voorhanden.

Amendement 338
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën. Een passende 
aansluiting op de fondsen van het 
cohesiebeleid en gecoördineerde actie 
zullen bijdragen tot het dichten van de 
onderzoeks- en innovatiekloof in de 
Europese Unie, door rekening te houden 
met de bijzondere kenmerken van de in de 
artikelen 174 en 349 en artikel 355, lid 1, 
VWEU genoemde regio's.

Or. pt

Motivering

Er is een passende structuur nodig om regionale en cohesiebeleidsfondsen te koppelen aan de 
fondsen van het Horizon 2020-programma, zonder de specifieke kenmerken van de in de 
artikelen 174, 349 en 355, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
genoemde regio's uit het oog te verliezen.

Amendement 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

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

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën. Het is echter van 
essentieel belang een duidelijk 
onderscheid te maken in de wijze waarop 
middelen worden toegekend. Financiering 
van O&O in het kader van Horizon 2020 
dient te allen tijde worden toegekend op 
basis van de excellentiecriteria bij 
onderzoek en het vermogen om bij 
innovatie concrete resultaten te leveren.

Or. en

Amendement 340
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme
specialisatiestrategieën. Horizon 2020 
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specialisatiestrategieën. moet tevens voortbouwen op het succes 
van bestaande initiatieven zoals het 
initiatief inzake de "kennisregio's" en het 
instrument voor gezamenlijk onderzoek.

Or. de

Amendement 341
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën en vlaggenschipinitiatieven 
ontwikkelen met andere programma's van 
de Unie op terreinen zoals onderwijs, 
ruimte, milieu, energie, landbouw en 
visserij, concurrentievermogen en het mkb, 
interne veiligheid, cultuur en media en met 
het fonds voor cohesiebeleid en het beleid 
voor plattelandsontwikkeling, hetgeen 
specifiek kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken, alsmede het vermogen om de 
"ladder naar topkwaliteit" te bestijgen in 
de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

Or. en

Amendement 342
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
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concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid voor 
plattelandsontwikkeling, hetgeen specifiek 
kan helpen nationale en regionale 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit te 
versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

concurrentievermogen en het mkb, interne 
en externe veiligheid, cultuur en media en 
met het fonds voor cohesiebeleid en het 
beleid voor plattelandsontwikkeling, 
hetgeen specifiek kan helpen nationale en 
regionale onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit te versterken in de 
context van slimme 
specialisatiestrategieën.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen louter interne veiligheidsdimensie meer, aangezien veel van de hedendaagse 
dreigingen op wereldniveau bestaan (bijv. cybermisdaad, terrorisme). De Unie heeft zich 
dienovereenkomstig georganiseerd door de functie van hoofd van EDEO aan die van 
vicevoorzitter van de Commissie te verbinden. Ook bij Horizon 2020 zou men met deze noodzaak 
rekening moeten houden.

Amendement 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Met het oog op de volledige 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie is het belangrijk 
dat het cohesiebeleid van de Unie 
bijdraagt aan de versterking van de basis 
aan bekwaamheden en het 
innovatievermogen op plaatselijk niveau, 
alsmede aan de ontwikkeling van 
instrumenten en samenwerking die de 
inter-Europese samenwerking tussen de 
regio's bevordert. Deze instrumenten en 
samenwerking zijn noodzakelijk voor de 
tenuitvoerlegging en het welslagen van 
het Horizon 2020-programma voor 
topkwaliteit op plaatselijk, regionaal en 
Europees niveau. Bovendien zou met de 
operationele programma's en strategieën 
inzake onderzoek, innovatie en slimme 
specialisatie moeten worden gestreefd 
naar een nauwere band tussen Horizon 
2020 en de structuurfondsen.
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Or. fr

Amendement 344
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om een sterkere en betere 
koppeling tussen onderzoek en innovatie 
tot stand te brengen, moet Horizon 2020 
de overdracht van kennis en technologie 
ondersteunen, waarbij bijzondere 
aandacht besteed moet worden aan het 
verband tussen publiek onderzoek en de 
producerende sector in de Unie, in al haar 
regio's.

Or. en

Amendement 345
Ioan Enciu

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Horizon 2020 moet streven naar 
het verspreiden en bevorderen van 
uitstekend onderzoek in alle Europese 
regio's als een voorwaarde voor een 
geografisch evenwichtige groei- en 
innovatiestrategie van de Unie, alsmede 
naar het stimuleren van de mobiliteit van 
onderzoekers als een middel om vormen 
van brain drain tussen de lidstaten te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Om de synergie tussen beleid te 
benutten moeten zowel in Horizon 2020 
als in het cohesiebeleid instrumenten van 
ladders naar topkwaliteit worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 347
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Europese plaatselijke en regionale 
overheden hebben een belangrijke rol te 
spelen in de totstandbrenging van de 
Europese Onderzoeksruimte en in het 
verzekeren van een doeltreffende 
coördinatie van de 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
met name door koppelingen tussen 
Horizon 2020 en de structuurfondsen te 
stimuleren in het kader van regionale 
innovatiestrategieën op basis van slimme 
specialisatie. Regio's spelen ook een 
sleutelrol bij de verspreiding en uitvoering 
van de resultaten van Horizon 2020 en bij 
het aanbieden van aanvullende 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van innovatie en groei in Europa. Daarom 
moet het een grote inbreng krijgen in 
Horizon 2020, als is vastgelegd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003. Een en ander 
moet de doelstellingen van de Small 
Business Act ondersteunen. Hoewel de 
kmo's meer dan 95% van de bedrijven in 
de Unie uitmaken, bestaan er grote 
verschillen tussen deze bedrijven en is er 
een verschillende aanpak voor de 
uiteenlopende soorten kmo's nodig.
Derhalve dient Horizon 2020 te voorzien 
in een pakket van diverse instrumenten 
om innovatie- en onderzoeksactiviteiten 
en -capaciteiten van de kmo's te 
ondersteunen, zoals rechtstreekse 
financiering, betere deelneming aan 
samenwerkingsprojecten, gemakkelijkere 
toegang tot financiële middelen, 
vergroting van vaardigheden en opleiding, 
mobiliteit van personeel en Eurostars.
Horizon 2020 dient tevens kleine  
ondernemingen met middelgroot kapitaal 
(door ondernemers aangestuurde 
bedrijven met max. 1.000 werknemers) te 
ondersteunen waarvan vele over een groot 
groeipotentieel beschikken.

Or. en

Motivering

De definitie van kmo is erg breed. Verschillende soorten kmo's vereisen een uiteenlopende 
benadering. Horizon 2020 zou een pakket van uiteenlopende instrumenten moeten bieden dat 
kan worden gebruikt en gericht op verschillende subcategorieën kmo's naar gelang van 
bijvoorbeeld hun omvang, groeifase en O&O-intensiteit.

Amendement 349
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Het mkb vormt een belangrijke bron 
van innovatie en groei in Europa. Daarom 
moet het een grote inbreng krijgen in 

(27) Het mkb vormt een belangrijke bron 
van innovatie en groei in Europa. Daarom 
moet het een grote inbreng krijgen in 



PE492.656v01-00 92/177 AM\906699NL.doc

NL

Horizon 2020, als is vastgelegd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 200315. Een en 
ander moet de doelstellingen van de Small 
Business Act ondersteunen16.

Horizon 2020, als is vastgelegd in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 200315. Hiertoe moet 
een gereedschapskist met instrumenten 
worden ontwikkeld waarmee onderzoek 
en innovatie in de verschillende stadia 
van de innovatiecyclus worden gesteund 
en rekening wordt gehouden met de 
uiteenlopende omvang en soorten kmo's.
In Horizon 2020 moet gedurende de 
gehele looptijd ten minste 20% van de 
middelen van de begroting aan kmo's 
worden verleend. Er moet met name ten 
minste 10% van de Horizon 2020-
begroting via het kmo-instrument worden 
besteed, een aandeel dat door één 
hiervoor bedoelde administratieve 
structuur  wordt beheerd en uitgevoerd.

Or. en

Amendement 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 351
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Universiteiten spelen een
fundamentele rol binnen de wetenschaps-
en technologiebasis van de Unie, als 
belangrijkste instellingen van excellentie, 
zowel op het vlak van opleiding als van 
onderzoek.
Organisaties voor onderzoek en 
technologie brengen in de gehele 
innovatieketen verschillende spelers 
samen, van fundamenteel tot 
technologisch onderzoek, van de product-
en procesontwikkeling tot het maken van 
prototypes en demonstratie en de algehele 
toepassing in de particuliere en  
overheidssector.
Het bedrijfsleven en de kmo's zijn van 
essentieel belang om de 
onderzoeksresultaten op de markten te 
brengen. Horizon 2020 zou investeringen 
uit de particuliere sector in O&O&I 
moeten aantrekken ten einde het 
streefcijfer van gecombineerde overheids-
en particuliere O&O-investeringen ten
belope van 3% van het bbp te halen.

Or. en

Amendement 353
Rolandas Paksas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Universiteiten spelen een 
fundamentele rol binnen de wetenschaps-
en technologiebasis van de Unie, als 
belangrijkste instellingen van excellentie, 
zowel op het vlak van opleiding als van 
onderzoek. Organisaties voor onderzoek 
en technologie nemen een sleutelpositie in 
binnen innovatieve ecosystemen en 
brengen in de gehele innovatieketen 
belangrijke spelers samen, van 
fundamenteel tot technologisch 
onderzoek, van de product- en 
procesontwikkeling tot het maken van 
prototypes en demonstratie en de algehele 
toepassing in de particuliere en  
overheidssector. Het bedrijfsleven en de 
kmo's zijn van essentieel belang om de 
onderzoeksresultaten op de markten te 
brengen. Horizon 2020 zou investeringen 
uit de particuliere sector in O&O&I 
moeten aantrekken om de gecombineerde 
overheids- en particuliere investeringen in 
O&O op 3% van bbp te brengen waarbij 
van de particuliere sector zou moeten 
worden verwacht dat hij tweederde 
bijdraagt.

Or. en

Amendement 354
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om de impact van Horizon 2020 
te optimaliseren, moet er bijzondere 
aandacht worden geschonken aan 
multidisciplinaire, interdisciplinaire en 
transdisciplinaire benaderingen als 
noodzakelijke elementen voor het boeken 
van grote wetenschappelijke vooruitgang.
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Wetenschappelijke doorbraken vinden 
vaak plaats waar disciplines en kennis 
met elkaar in contact komen of elkaar 
overlappen. Bovendien kunnen de 
complexe problemen en uitdagingen waar 
Europa voor staat, alleen worden opgelost 
wanneer er wordt samengewerkt vanuit 
verschillende disciplines en door 
verschillende maatschappelijke actoren.

Or. en

Amendement 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om de impact van Horizon 2020 
te optimaliseren, moet er bijzondere 
aandacht worden geschonken aan 
multidisciplinaire, interdisciplinaire en 
transdisciplinaire benaderingen als 
noodzakelijke elementen voor het boeken 
van grote wetenschappelijke vooruitgang.
Wetenschappelijke doorbraken vinden 
vaak plaats waar disciplines en kennis 
met elkaar in contact komen of elkaar 
overlappen. Bovendien kunnen de 
complexe problemen en uitdagingen waar
Europa voor staat, alleen worden opgelost 
wanneer er wordt samengewerkt vanuit 
verschillende disciplines en door 
verschillende maatschappelijke actoren.

Or. en

Motivering

Multidisciplinariteit, interdisciplinariteit en transdisciplinariteit zijn van cruciaal belang om 
vooruitgang te boeken op het gebied van wetenschap en innovatie. De complexiteit van de 
huidige problemen kan vaak niet worden opgelost door één wetenschappelijke discipline of 
individuele onderzoekers. Derhalve zijn er regelmatig gemeenschappelijke doelstellingen of 
gemeenschappelijke cognitieve structuren tussen disciplines nodig om de beste oplossingen te 
vinden en uit te werken. Daarom moet in Horizon 2020 niet enkel worden voorzien in een 
multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak, maar moet een dergelijke aanpak ook worden 
bevorderd.
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Amendement 356
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Universiteiten en 
onderzoeksorganisaties spelen een 
fundamentele rol binnen de wetenschaps-
en technologiebasis van de Unie, als 
belangrijkste instellingen van excellentie, 
zowel op het vlak van opleiding als van 
onderzoek.

Or. en

Motivering

In vele nationale systemen vervullen onderzoeksorganisaties een leidende rol in het onderzoek 
op hoog niveau.

Amendement 357
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Universiteiten en 
onderzoeksorganisaties spelen een 
fundamentele rol binnen de wetenschaps-
en technologiebasis van de Unie, als 
belangrijkste instellingen van excellentie, 
zowel op het vlak van opleiding als van 
onderzoek.

Or. en

Amendement 358
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Universiteiten spelen een 
fundamentele rol binnen de wetenschaps-
en technologiebasis van de Unie, als 
belangrijkste instellingen van excellentie, 
zowel op het vlak van opleiding als van 
onderzoek doordat zij fundamenteel zijn 
voor het verbinden van de verwezenlijking 
van de Europese ruimte voor hoger 
onderwijs met de Europese 
onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 359
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Om de impact van Horizon 2020 
te optimaliseren, moet er bijzondere 
aandacht worden geschonken zowel aan 
fundamentele wetenschap als aan 
multidisciplinaire en interdisciplinaire 
benaderingen als noodzakelijke elementen 
voor het boeken van grote 
wetenschappelijke vooruitgang.
Wetenschappelijke doorbraken vinden 
vaak plaats waar disciplines met elkaar in 
contact komen of elkaar overlappen.
Voorts vereisen de complexe problemen 
en uitdagingen waarmee Europa 
geconfronteerd wordt oplossingen die 
enkel tot stand kunnen komen als 
verschillende disciplines samenwerken.

Or. en

Amendement 360
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma’s die onderzoek en 
innovatie ondersteunen.

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma’s die onderzoek en 
innovatie ondersteunen. De coördinatie en 
het toezicht in het kader van Horizon 
2020 moeten waarborgen dat de middelen 
optimaal worden gebruikt en dat onnodige 
doublures van uitgaven worden 
voorkomen, ongeacht welke 
financieringsbronnen in het geding zijn.

Or. es

Motivering

Het is de bedoeling erop te wijzen dat elke vorm van synergie positief is, mits voor uitstekende 
coördinatie en passend toezicht wordt gezocht om onnodige doublures te voorkomen.

Amendement 361
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma's die onderzoek en 
innovatie ondersteunen.

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma's, alsmede 
wederzijds voordelige en internationaal 
toegankelijke programma's die onderzoek 
en innovatie ondersteunen.

Or. en

Motivering

Terwijl Horizon 2020 open zal staan voor organisaties uit derde landen, moeten we ervoor 
zorgen dat onderzoeksprogramma's van derde landen in de praktijk en niet slechts in theorie ook 
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openstaan voor EU-organisaties

Amendement 362
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma's die onderzoek en 
innovatie ondersteunen.

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met 
internationale, nationale en regionale 
programma's die onderzoek en innovatie 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 363
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Een groter effect moet tevens worden 
verkregen door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa's bredere
mededingingsdoelstellingen en helpen 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden. De publiek-private 
partnerschappen in de vorm van 
gezamenlijke technologie-initiatieven die 
zijn ontplooid uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 

(29) Een groter effect kan tevens worden 
verkregen door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en het 
vrijmaken van particuliere gelden en 
kunnen helpen maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden. Deze 
partnerschappen moeten worden 
gebaseerd op een daadwerkelijk 
partnerschap, ook op het vlak van 
toezeggingen en bijdragen uit de 
particuliere sector, zij moeten concrete te 
verwezenlijken doelstellingen vastleggen 
en hierover rekenschap afleggen, zij 
moeten worden afgestemd op de rest van 
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demonstratie (2007-13) kunnen worden 
voortgezet met gebruikmaking van 
geschiktere structuren.

Horizon 2020 ten aanzien van 
intellectuele-eigendomsrechten, 
toegangsrechten, transparantie en 
openheid ten opzichte van alle 
geïnteresseerde nieuwkomers en kleine 
spelers, zij moeten de betrokkenheid van 
de gehele waardeketen stimuleren, 
bijkomende particuliere O&O-
investeringen aanzwengelen en worden
afgestemd op de strategische agenda van 
de Unie inzake O&O&I. De publiek-
private partnerschappen in de vorm van 
gezamenlijke technologie-initiatieven die 
zijn ontplooid uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-13) kunnen worden 
voortgezet met gebruikmaking van 
geschiktere structuren en met naleving van 
bovengenoemde beginselen.

Or. en

Motivering

Hoewel PPP's , met inbegrip van gezamenlijke technologie-initiatieven, het 
concurrentievermogen van de EU-industrie kunnen vergroten en particuliere fondsen kunnen 
vrijmaken, moeten zij beantwoorden aan bepaalde minimumvoorwaarden ten aanzien van het 
bijdragen van evenveel middelen als de overheidssector door de particuliere partners, de 
toepasselijkheid van normale regels inzake de intellectuele-eigendomsrechten, toegangsrechten 
en participatie die openstaat voor nieuwkomers en kleine spelers, transparantie van de 
uitnodigingen tot inschrijving, hun aanvullende karakter ten aanzien van de traditionele 
transnationale samenwerkingsprojecten en hun afstemming op de strategische O&O-agenda van 
de Unie.

Amendement 364
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Een groter effect moet tevens worden 
verkregen door financiële middelen van 

(29) Een groter effect moet tevens worden 
verkregen door financiële middelen van 
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Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en helpen 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden. De publiek-private 
partnerschappen in de vorm van
gezamenlijke technologie-initiatieven die 
zijn ontplooid uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-13) kunnen worden 
voortgezet met gebruikmaking van 
geschiktere structuren.

Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en helpen 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden. De bestaande publiek-private 
partnerschappen in de vorm van 
gezamenlijke technologie-initiatieven die 
zijn ontplooid uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-13) kunnen worden 
voortgezet met gebruikmaking van 
geschiktere structuren. Met name hun 
beheer en werking moeten worden herzien 
om te zorgen voor een open, transparante, 
effectieve en doeltreffende werking en zij 
moeten een brede reeks belanghebbenden 
die op de specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen.
Bovendien moet de Commissie evalueren 
of het wenselijk is in de gezamenlijke 
technologie-initiatieven en andere 
bestaande publiek-private 
partnerschappen het aspect onderwijs op 
te nemen als een essentieel onderdeel van 
de kennisdriehoek.

Or. en

Amendement 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Een groter effect moet tevens worden 
verkregen door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 

(29) Een groter effect moet tevens worden 
verkregen door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
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kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en helpen 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden. De publiek-private 
partnerschappen in de vorm van 
gezamenlijke technologie-initiatieven die 
zijn ontplooid uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-13) kunnen worden 
voortgezet met gebruikmaking van 
geschiktere structuren.

kunnen leveren aan Europa's bredere 
mededingingsdoelstellingen en helpen 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
bieden. De publiek-private 
partnerschappen in de vorm van 
gezamenlijke technologie-initiatieven die 
zijn ontplooid uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma 
van de Europese Gemeenschap voor 
activiteiten op het gebied van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (2007-13) kunnen worden 
voortgezet met gebruikmaking van 
geschiktere structuren. De Commissie moet 
voor één enkele financieringsbron zorgen 
behalve wanneer er een duidelijke 
overeenkomst tussen de Commissie en de 
lidstaten bestaat om toereikende 
begrotingsmiddelen voor de gezamenlijke 
financiering van een specifiek initiatief 
uit te trekken. 

Or. en

Motivering

Geïnstitutionaliseerde PPP's worden geassocieerd met hoge administratieve vaste kosten en zij 
vergen een lange voorbereidingstijd. Nieuwe PPP's die aan de vastgelegde criteria voldoen, 
dienen te zijn gebaseerd op een financieringsmodel met één enkele financieringsbron (Europese 
Commissie). Eén enkele financieringsbron in Horizon 2020 (Europese Commissie) is de 
oplossing die de voorkeur verdient voor de vereenvoudiging en tenuitvoerlegging van projecten 
en om ervoor te zorgen dat in de verschillende deelnemende landen gelijke kansen voor 
deelneming bestaan.

Amendement 366
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 

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

wetenschap, technologie en innovatie moet 
tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.
De Commissie moet een strategie 
vastleggen op basis van het beleid en de 
behoeften van de Unie, ten einde te 
zorgen voor een betere afstemming van en 
prioriteit voor internationale 
samenwerking inzake wetenschap, 
technologie en innovatie, waarbij de 
belangrijkste derde landen en 
wetenschappelijke en technologische 
terreinen moet worden afgebakend 
waarop de inspanningen gericht moeten 
worden.

Or. en

Amendement 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 

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

Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.
Bij de internationale samenwerking dient 
rekening te worden gehouden met de 
capaciteiten en mogelijke rol van de 
ultraperifere regio's en de landen en 
gebieden overzee in de regio's waar deze 
voorhanden zijn. 

Or. fr

Motivering

De ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee bevinden zich overal in de wereld en 
kunnen aldus als doorgeefluik voor de Europese Unie dienen, met name ten aanzien van de 
internationale samenwerking.

Amendement 368
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.
Door ervoor te zorgen dat in het kader 
van Horizon 2020 uitgekeerde middelen 
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niet haaks staan op de basiswaarden van 
de Unie en ten einde de samenhang met 
het buitenlands en ontwikkelingsbeleid 
van de Unie te bevorderen, moeten 
specifieke regels worden vastgelegd die 
van toepassing zijn op derde landen 
waarvan een redelijke verdenking bestaat 
dat zij de mensenrechten schenden of bij 
gewapende of territoriale conflicten 
betrokken zijn.

Or. en

Amendement 369
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.
Op het gebied van onderzoek met mogelijk 
tweeërlei gebruik dient echter 
samenwerking te worden vermeden met 
derde landen die de mensenrechten, VN-
resoluties of het internationaal recht niet 
respecteren.

Or. en
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Amendement 370
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 371
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 

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

uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen en de 
verwezenlijking van de RIO+20-
doelstellingen, nakomt

Or. en

Amendement 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Er dient te worden overwogen om 
de deelneming van onderzoeksteams aan 
uiteenlopende projecten te stimuleren om 
de O&I-kwaliteit te vergroten en de 
mogelijkheid van internationale 
samenwerking te versterken.

Or. en

Amendement 373
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om gelijke kansen te handhaven voor 
alle ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt moet de uit Horizon 2020 
verstrekte financiering in overeenstemming 
zijn met de voorschriften inzake staatssteun 
zodat de doelmatigheid van 
overheidsuitgaven wordt gegarandeerd en 
marktverstoring zoals verdringing van 
particuliere financiering wordt voorkomen, 
waardoor ondoelmatige marktstructuren 

(31) Om gelijke kansen te handhaven voor 
alle ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt moet de uit Horizon 2020 
verstrekte financiering in overeenstemming 
zijn met de voorschriften inzake staatssteun 
zodat de doelmatigheid van 
overheidsuitgaven wordt gegarandeerd en 
marktverstoring zoals verdringing van 
particuliere financiering wordt voorkomen, 
waardoor ondoelmatige marktstructuren 
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zouden ontstaan of inefficiënte bedrijven 
in stand zouden worden gehouden.

zouden ontstaan.

Or. fr

Amendement 374
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) De noodzaak van een nieuwe 
benadering van controle en risicobeheer bij 
onderzoeksfinanciering van de Unie werd 
op 4 februari 2011 erkend door de 
Europese Raad, die vroeg om een nieuw 
evenwicht tussen vertrouwen en toezicht en 
tussen risico's nemen en risico's vermijden. 
In zijn resolutie van 11 november 2010 
inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek pleitte 
het Europees Parlement voor een 
pragmatische verschuiving in de richting 
van administratieve en financiële 
vereenvoudiging en stelde dat het beheer 
van Europese onderzoeksfinanciering in 
sterkere mate gebaseerd zou moeten zijn 
op vertrouwen en risicotolerantie ten 
aanzien van deelnemers. Het verslag over 
de tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek (2007-
2013) concludeert dat een radicalere 
benadering noodzakelijk is om een 
kwantumsprong te maken als het gaat om 
vereenvoudiging, en dat het evenwicht 
tussen risico en vertrouwen moet worden 
hersteld. De administratieve en financiële 
vereenvoudiging moet vóór de aanvang 
van Horizon 2020 worden afgesloten.

Or. en

Amendement 375
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt en een 
betere benutting van het industriële 
potentieel van het beleid inzake innovatie, 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
stimuleert. In het kader van deze 
verordening worden geen administratieve 
uitgaven van de Commissie om dit 
programma uit te voeren, noch de 
opstelling noch de uitvoering van grote 
Europese infrastructuurprojecten zoals 
Galileo, GMES of ITER gefinancierd.

Or. en

Motivering

Het zevende kaderprogramma is te vaak "misbruikt" voor de financiering van lacunes aan 
middelen in grote Europese projecten, zoals Galileo, GMES of ITER. Hoewel het EP deze 
projecten en de financiering ervan ondersteunt, moet het zeer duidelijk zijn dat Horizon 2020  de 
kostenoverschrijdingen van deze programma niet financiert noch in de lanceringsfase noch 
tijdens de werking ervan.

Amendement 376
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 377
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) "onderzoeks- en innovatieactiviteiten": 
het gehele spectrum van activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie, 
waaronder het bevorderen van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, het verspreiden 
en exploiteren van de resultaten en het 
stimuleren van opleiding en mobiliteit van 
onderzoekers in de Unie;

(a) "onderzoeks- en innovatieactiviteiten": 
het gehele spectrum van activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie, 
waaronder het bevorderen van 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties, vrije toegang, 
het verspreiden en exploiteren van de 
resultaten en het stimuleren van opleiding 
en mobiliteit van onderzoekers in de Unie;

Or. en

Amendement 378
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) "publiek-privaat partnerschap": een 
partnerschap waarbij partners uit de 
particuliere sector, de Unie en, in 
voorkomend geval, andere partners, zich 
ertoe verbinden de ontwikkeling en 
uitvoering van een programma of 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
innovatie gezamenlijk te ondersteunen;

(d) "publiek-privaat partnerschap": een 
partnerschap tussen partners uit de 
particuliere sector en partners uit de 
overheidssector, zoals universiteiten, 
onderzoeksorganisaties en andere 
organisaties uit de overheidssector, die 
gezamenlijk door de Unie en haar partners 
worden ondersteund om de ontwikkeling 
en uitvoering van een programma of 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
innovatie gezamenlijk te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 379
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) "publiek-publiek partnerschap": een 
partnerschap waarbij overheidsorganen of
instanties met een 
openbaredienstverleningstaak op regionaal, 
nationaal of internationaal niveau zich er 
samen met de Unie toe verbinden de 
ontwikkeling en uitvoering van een 
programma of activiteiten op het gebied 
van onderzoek en innovatie gezamenlijk te 
ondersteunen.

(e) "publiek-publiek partnerschap": een 
partnerschap waarbij publiekrechtelijke 
organen of organen met een 
openbaredienstverleningstaak op 
plaatselijk, regionaal, nationaal of 
internationaal niveau zich er samen met de 
Unie toe verbinden de ontwikkeling en 
uitvoering van een programma of 
activiteiten op het gebied van onderzoek en 
innovatie gezamenlijk te ondersteunen.

Or. ro

Amendement 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) "onderzoeksinfrastructuren" (OI): 
faciliteiten, hulpbronnen, 
organisatiesystemen en diensten die door 
de onderzoeksgemeenschappen worden 
gebruikt om onderzoek te doen en 
vernieuwingen door te voeren op hun 
gebied. Indien van toepassing kunnen 
deze infrastructuren ook buiten onderzoek 
gebruikt worden, zoals voor onderwijs of 
overheidsdiensten. Dit houdt in:
belangrijke wetenschappelijke apparatuur 
(of een verzameling instrumenten); op 
kennis gebaseerde hulpbronnen zoals 
verzamelingen, archieven of 
wetenschappelijke data; e-infrastructuur, 
zoals data, computer- en 
softwaresystemen, 
communicatienetwerken en -systemen ter 
bevordering van openheid en vertrouwen 
in digitale techniek; iedere andere 
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infrastructuur van unieke aard die 
onmisbaar is om te excelleren in 
onderzoek en innovatie.

Or. en

Motivering

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

Amendement 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 382
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

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

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

Or. en

Amendement 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Onderwijs is een zeer belangrijk vlaggenschip in het kader van Europa 2020. Het is essentieel 
om Europa meer slagkracht te geven. De overdracht van de wetenschap naar 
onderwijsprogramma's moet daarom ook worden opgenomen.

Amendement 384
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie
van topkwaliteit en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.
Het is gericht op activiteiten waarbij 
interventie op het niveau van de Unie een 
toegevoegde waarde met zich meebrengt 
ten opzichte van interventie op nationaal 
of regionaal niveau.

Or. en

Amendement 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 

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

strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn, 
almede voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen van de 
Unie.

Or. en

Motivering

Topkwaliteit vormt het belangrijkste doorslaggevende financieringscriterium van het 
kaderprogramma en dient bij de doelstellingen van Horizon 2020 te worden opgenomen.

Amendement 386
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Topkwaliteit vormt het belangrijkste doorslaggevende financieringscriterium van het 
kaderprogramma en dient bij de doelstellingen van Horizon 2020 te worden opgenomen.

Amendement 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 388
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 389
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 390
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 391
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 392
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de lidstaten om goed 
erop toe te zien dat de onderzoeks- en 
innovatiebeleidsmaatregelen van de 
lidstaten en de plaatselijke overheden 
elkaar aanvullen en een Europese 
toegevoegde waarde opleveren.

Or. fr

Amendement 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
instrumenten voor de koppeling tussen 
onderzoek en innovatie en de 
structuurfondsen moeten ten uitvoer 
worden gelegd via de programma's 
"Kennisregio's" en "Slimme 
specialisatie". Beide instrumenten moeten 
in de EOR worden ondergebracht ten 
einde objectieve indicatoren te creëren 
voor de "ladder naar topkwaliteit". 

Or. en

Motivering

"Kennisregio's" en "Slimme specialisatie" kunnen belangrijke instrumenten zijn voor de 
synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020.

Amendement 394
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Door aanvullende financiering voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan 
te trekken, levert Horizon 2020 een 
bijdrage aan de opbouw in de gehele Unie 
van een samenleving en een economie die 
berusten op kennis en innovatie en draagt 
aldus bij aan het halen van het streefcijfer 
van 3% van het bbp voor de financiering 
van onderzoek en innovatie in de gehele 
Unie tegen 2020. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
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desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Or. en

Amendement 395
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 396
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 

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

2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
wereldwijd toonaangevende economie die 
berust op kennis en innovatie in de gehele 
Unie. Dientengevolge draagt het bij aan de
oprichting van topcentra die op 
wereldvlak kunnen concurreren en de
uitvoering van de Europa 2020-strategie en 
ander beleid van de Unie, alsmede aan de 
totstandbrenging en werking van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Or. en

Amendement 397
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 398
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 399
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap; (b) industrieel leiderschap en leiderschap 
op het gebied van diensten

Or. ro

Amendement 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) kenniswetenschap en technologie;
biowetenschappen, gezondheid, aarde, 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
voedselzekerheid;

Or. en
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Motivering

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

Amendement 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c – punt ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) sociale, economische en 
menswetenschappen. Demografische 
uitdagingen, onderwijs, territoriale 
kwesties, bestuur, cultuur, digitale 
inhoud, menswetenschappen, cultureel 
erfgoed en abstracte kennisgebieden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 402
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In Horizon 2020 wordt het belang 
onderstreept van de bevordering van niet 
naar geslacht gedifferentieerde 
onderzoeksgebieden. In het kader van 
Horizon 2020 worden door universiteiten, 
EU-instellingen en lidstaten beide 
bevorderd: wetenschap als een 
interessante sector voor mannen en 
vrouwen vanaf de vroege onderwijsstadia, 
alsmede het beeld van mannelijke en 
vrouwelijke onderzoekers als rolmodellen.
Via voorlichtingscampagnes wordt er 
door het programma informatie verschaft 
over de nodige vereisten om onderzoeker 
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te kunnen worden en de geboden kansen 
in de sector onderzoek, alsmede over de 
rechten bij moederschap.

Or. it

Amendement 403
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dit programma financiert noch de 
administratieve uitgaven noch de 
opstelling of uitvoering van grote 
Europese infrastructuurprojecten zoals 
Galileo, GMES of ITER.

Or. en

Amendement 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen de in lid 2 genoemde 
prioriteiten en hoofdlijnen kan rekening 
worden gehouden met nieuwe en 
onvoorziene behoeften die zich tijdens de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
voordoen. Hierbij valt te denken aan 
reacties op ontluikende mogelijkheden, 
crises en dreigingen, behoeften in 
verband met de ontwikkeling van nieuw 
beleid van de Unie, en experimenten met 
geplande acties voor ondersteuning in het 
kader van toekomstige programma's.

Schrappen

Or. en
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Amendement 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Horizon 2020 draagt bij aan de 
aantrekkingskracht van de carrière van 
onderzoeker in Europa en zwakt de 
effecten van brain drain af. Het wordt 
derhalve uitgevoerd op een manier die de 
schepping van een interne markt voor 
onderzoekers bevordert, in het bijzonder 
door in het kader van Horizon 2020 
gepaste mechanismen mogelijk te maken 
die de verschillen in salariëring van 
onderzoekers verkleinen.

Or. en

Amendement 406
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen 87 740 miljoen euro, waarvan 
een maximumpercentage van 98,8% wordt 
toegewezen aan activiteiten in het kader 
van titel XIX van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU).

Or. it

Amendement 407
Christian Ehler

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

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

(a) wetenschap van topniveau, 32,3%;

Or. en

Amendement 408
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) wetenschap van topniveau, 31,8% van 
de totale begroting (pre-ITER);

Or. en

Motivering

In het hiervoor uitgetrokken aandeel van de begroting wordt geen rekening gehouden met mijn 
suggestie om de vastleggingen voor ITER op te nemen in een uitgebreide algemene Horizon 
2020-begroting.

Amendement 409
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) wetenschap van topniveau, 27,1% van 
de totale begroting;

Or. it

Amendement 410
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap 20 280 000 000 (b) industrieel leiderschap [30 280 000 000 
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euro; euro];

Or. fr

Motivering

Onderzoek en innovatie zullen de sleutelfactoren vormen voor het welslagen van een 
industriebeleid en voor het betere concurrentievermogen van de industriële bedrijven. Het lijkt 
coherent om 10 miljard euro aan de rubriek "industrie" toe te voegen en deze bij de rubriek 
"maatschappelijke uitdagingen" weg te halen.

Amendement 411
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel leiderschap, 28,8% van de 
totale begroting;

Or. it

Amendement 412
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel leiderschap, 26%;

Or. en

Amendement 413
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel leiderschap, 23,3% van de 
totale begroting (pre-ITER);

Or. en
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Motivering

In het hiervoor uitgetrokken aandeel van de begroting wordt geen rekening gehouden met mijn 
suggestie om de vastleggingen voor ITER op te nemen in een uitgebreide algemene Horizon 
2020-begroting.

Amendement 414
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen 
35.888.000.000 euro;

(c) maatschappelijke uitdagingen 
[25.888.000.000 euro];

Or. fr

Motivering

Het is zaak het bedrag beter te verdelen door 10 miljard euro extra aan de zo belangrijke  
industrie toe te kennen en dit bedrag bij de "maatschappelijke uitdagingen" weg te halen. Het 
resterende bedrag van 25 888 000 000 euro lijkt te volstaan voor de maatschappelijke 
uitdagingen (gezondheid, welzijn, duurzame landbouw, voedselzekerheid, bio-economie, 
maritiem onderzoek, schone energie, slim, groen en geïntegreerd vervoer, klimaatactie, 
inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen). 

Amendement 415
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888 
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 41,3% 
van de totale begroting (pre-ITER);

Or. en

Motivering

In het hiervoor uitgetrokken aandeel van de begroting wordt geen rekening gehouden met mijn 
suggestie om de vastleggingen voor ITER op te nemen in een uitgebreide algemene Horizon 
2020-begroting.

Amendement 416
Oreste Rossi
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888 
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 39,2% 
van de totale begroting.

Or. it

Amendement 417
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888 
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 36,4%.

Or. en

Amendement 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
onderzoeksacties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek bedraagt 2,52%1 van de totale 
Horizon 2020-begroting, met 
inachtneming van het feit dat de GCO-
begroting voornamelijk is gebaseerd op 
vaste kosten (personeel en infrastructuur).
1 Het percentage is gebaseerd op de financiële 
middelen die de Commissie voor Horizon 2020 
heeft voorgesteld.

Or. en
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Motivering

Het GCO geeft wetenschappelijke ondersteuning aan de prioritaire beleidsterreinen van de EU, 
die van essentieel belang is voor de vergemakkelijking van passende beleidsbesluiten in 
sleutelsectoren/-gebieden (macro-economie, financiële reglementen, milieu en 
klimaatverandering, gezondheid, landbouw en voedselveiligheid, energie en vervoer, veiligheid 
en beveiliging). Om het GCO in staat te stellen de huidige situatie ten aanzien van de niet-
nucleaire eigen onderzoeksacties te handhaven, is een bedrag van 2 212 miljoen euro nodig.

Amendement 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
onderzoeksacties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek bedraagt 2,52% van de totale 
Horizon 2020-begroting.

Or. en

Amendement 420
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2,5% van de 
totale begroting (pre-ITER).

Or. en

Motivering

In het hiervoor uitgetrokken aandeel van de begroting wordt geen rekening gehouden met mijn 
suggestie om de vastleggingen voor ITER op te nemen in een uitgebreide algemene Horizon 
2020-begroting.
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Amendement 421
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het totale maximumpercentage van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2,5% van de 
totale begroting.

Or. it

Amendement 422
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2,3%.

Or. en

Amendement 423
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
onderzoeksacties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (GCO) wordt vastgesteld naar 
gelang van de behoeften van het GCO met 
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inachtneming van het feit dat de 
GCO-begroting voornamelijk is gebaseerd 
op vaste kosten (personeel en 
infrastructuur).

Or. en

Motivering

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek geeft wetenschappelijke ondersteuning aan de 
prioritaire beleidsterreinen van de EU, die van essentieel belang is voor de vergemakkelijking 
van passende beleidsbesluiten in sleutelsectoren/-gebieden (macro-economie, financiële 
reglementen, milieu en klimaatverandering, gezondheid, landbouw en voedselveiligheid, energie 
en vervoer, veiligheid en beveiliging). Om het GCO in staat te stellen de huidige situatie ten 
aanzien van de niet-nucleaire eigen onderzoeksacties te handhaven, is een bedrag van 2 212 
miljoen euro nodig.

Amendement 424
Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gedeelte van de acties inzake 
internationale samenwerking, zoals 
bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, wordt 
vastgesteld op 4%.

Or. fr

Amendement 425
Philippe Lamberts

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het gedeelte van de acties inzake 
internationale samenwerking, zoals 
bedoeld in artikel 21, leden 2 en 3, wordt 
vastgesteld op 4%.

Or. fr

Motivering

Volgens artikel 180 van het VWEU is de internationale samenwerking één van de 4 acties die in 
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het kader van de kaderprogramma moeten worden uitgevoerd. Volgens artikel 182 van dit 
Verdrag moet het "deelbedrag"  hiervoor in het kaderprogramma worden vastgesteld.  Derhalve 
wordt voorgesteld om hier een gemiddelde waarde van 4% te hanteren dat ook tijdens vorige 
KPOO's in acht werd genomen.

Amendement 426
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie reserveert een passend 
bedrag voor uitnodigingen waarop meer 
inschrijvingen van een hoog 
kwaliteitsniveau worden ingediend dan 
verwacht ten einde, indien nodig, meer 
dan één project te financieren.

Or. en

Amendement 427
Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
xxx miljoen euro, als uiteengezet in bijlage 
II.

In het licht van de noodzaak om tot 
benoeming en selectie te komen van de 
sterkste KIG's die de grootste kans bieden 
dat snel een kritische massa wordt bereikt, 
zal de KIG-selectieprocedure in 2014 
openstaan voor KIG-kandidaturen binnen 
de volgende van tevoren vastgelegde
thema's:
- Innovatie voor gezond leven en actief 
ouder worden,
- Grondstoffen,
- Food4Future,
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binnen de prioriteit inzake industrieel 
leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), 
en uit de middelen voor de prioriteit 
inzake maatschappelijke uitdagingen als 
bedoeld in lid 2, onder c).

- Stedelijke mobiliteit,
- Productie met toegevoegde waarde, en
- Slimme en veilige samenlevingen.

Uit de thema's in het KIG-selectievoorstel 
worden een aantal KIG's gekozen. Het 
aantal geselecteerde KIG's hangt af van 
de mate van ontwikkeling en de 
bereidheid van Europese consortia om 
geloofwaardige KIG's te vormen, de 
potentiële maatschappelijke en 
economische weerslag en de kansen voor 
synergieën met andere initiatieven 
alsmede de absorptiecapaciteit van het 
EIT en de beschikbare begroting.

Or. en

Amendement 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van minimaal
3,64% van de totale begroting, als 
uiteengezet in bijlage II.
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en uit de middelen voor de prioriteit 
inzake maatschappelijke uitdagingen als 
bedoeld in lid 2, onder c).

Or. en

Amendement 429
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten belope van maximaal 
2,9% van de totale begroting, als 
uiteengezet in bijlage II.

Or. it

Amendement 430
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
1,2 % van de totale (pre-ITER) begroting, 
als uiteengezet in bijlage II. Een eerste 
toewijzing van 48% van deze begroting
wordt verleend aan het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie voor 
activiteiten in het kader van titel XVII van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Een tweede toewijzing van 
maximaal 52% van de 1,2% van de totale 
(pre-ITER) begroting wordt pas verstrekt 
na de evaluatie als bedoeld in artikel 26, lid 
1. Dit aanvullend bedrag wordt verstrekt op 
een prorata-basis, als aangegeven in bijlage 
II, uit de middelen voor de specifieke 
doelstelling ‘Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën' 
binnen de prioriteit inzake industrieel 
leiderschap als bedoeld in lid 2, onder b), 
en uit de middelen voor de prioriteit inzake 
maatschappelijke uitdagingen als bedoeld 
in lid 2, onder c).

Or. en

Motivering

In het hiervoor uitgetrokken aandeel van de begroting wordt geen rekening gehouden met mijn 
suggestie om de vastleggingen voor ITER op te nemen in een uitgebreide algemene Horizon 
2020-begroting.

Amendement 431
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) bij de eerste toewijzing: de aan de gang 
zijnde ontwikkelingen van de huidige 
kennis- en innovatiegemeenschappen 
(hierna KIG's genoemd) en zaaikapitaal 
voor de lancering van de tweede golf van 
drie nieuwe KIG's in 2014;
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Or. en

Amendement 432
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bij de tweede toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de reeds 
opgestarte KIG's en zaaikapitaal voor de 
lancering van de derde golf van drie 
nieuwe KIG's.

(b) bij de tweede toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de reeds 
opgestarte KIG's en zaaikapitaal voor de 
lancering van de derde golf van een 
nieuwe KIG, indien na de tussentijdse 
evaluatie kan worden aangetoond dat de 
KIG's de grootste kostenefficiëntie en de 
hoogste toegevoegde waarde bieden bij de  
verwezenlijking van de doelstellingen 
inzake industrieel leiderschap en 
maatschappelijke uitdagingen. 

Or. en

Amendement 433
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bij de tweede toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de reeds 
opgestarte KIG's en zaaikapitaal voor de 
lancering van de derde golf van drie 
nieuwe KIG's.

(b) bij de tweede toewijzing: de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen van de reeds 
opgestarte KIG's en zaaikapitaal voor de 
lancering van de derde golf van drie 
nieuwe KIG's in 2018.

Or. en

Amendement 434
Vicky Ford

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

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

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

Or. en

Amendement 435
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de KIG's 
daarvan aan de doelstellingen van Horizon 
2020.

(c) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de KIG's 
daarvan aan de doelstellingen van Horizon 
2020, vooral met inachtneming van de 
vraag of de KIG's de grootste 
kostenefficiëntie en de hoogste 
toegevoegde waarde bieden bij de  
verwezenlijking van de doelstellingen.

Or. en

Amendement 436
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ten einde te reageren op de 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie en innovatie en, 
om, waar nodig, het Horizon 2020-
programma aan te passen aan nieuwe 
ontwikkelingen en behoeften kan de 
Commissie na de tussentijdse evaluatie, 
als bedoeld in artikel 26, lid 1, onder (a), 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig de artikelen 26 bis, 26 ter 
en 26 quater de in Bijlage II beschreven 
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indicatieve verdeling wijzigen tot 
maximaal 15% van de totale initiële 
toewijzing voor elke prioriteit en 
specifieke doelstelling en, waar nodig, de 
in bijlage I bedoelde specifieke 
doelstellingen en activiteiten aanpassen.     
Bij de wijziging van bijlage I en bijlage II 
houdt de Commissie vooral rekening met: 
(a) de bijdrage van de verschillende delen 
van het programma aan de doelstellingen 
van Horizon 2020;
(b) de ontwikkeling van de 
sleutelindicatoren voor de beoordeling 
van de resultaten en effecten van de 
verschillende delen van de programma's, 
als bepaald in bijlage II van het specifieke 
programma
(c) de geplande toekomstige financiële 
behoeften van de verschillende delen en 
instrumenten van het programma, met 
inbegrip van de financiële instrumenten.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk het programma flexibel te houden en de Commissie de middelen te geven om op 
nieuwe en onvoorziene uitdagingen of gebeurtenissen te reageren. Hierbij dient echter te worden 
gezorgd voor een maximale transparantie en democratische rekenschap zonder dat de 
beleidskeuzes van de wetgevers in het gedrang komen.

Amendement 437
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor het 
programma kunnen eveneens de kosten 
dekken in verband met voorbereiding, 
bewaking, toezicht, audits en evaluaties die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van 
Horizon 2020 en voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen ervan, met name 
studies en vergaderingen van deskundigen, 
voor zover deze betrekking hebben op de 

1. De financiële middelen voor het 
programma kunnen eveneens de kosten 
dekken in verband met voorbereiding, 
bewaking, toezicht, audits en evaluaties die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van 
Horizon 2020 en voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen ervan, met name 
studies en werkzaamheden van 
deskundigen, voor zover deze 



PE492.656v01-00 140/177 AM\906699NL.doc

NL

doelstellingen van Horizon 2020, kosten in 
verband met computernetwerken voor de 
verwerking en uitwisseling van informatie, 
en alle andere kosten van technische en 
administratieve bijstand die aan de 
Commissie wordt verleend voor het beheer 
van Horizon 2020.

werkzaamheden betrekking hebben op het 
geven van hun mening over 
onderzoeksprojecten die voortvloeien uit 
de doelstellingen van Horizon 2020, kosten 
in verband met computernetwerken voor de 
verwerking en uitwisseling van informatie, 
en alle andere kosten van technische en 
administratieve bijstand die aan de 
Commissie wordt verleend voor het beheer 
van Horizon 2020.

Or. pl

Motivering

Deskundigen moeten werken en geen vergaderingen houden. Zij moeten alles in het werk stellen 
om algemene analyses te vermijden. Het is belangrijker dat zij hun mening geven over specifieke 
projecten.

Amendement 438
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Om te reageren op onvoorziene situaties 
of nieuwe ontwikkelingen en behoeften en 
rekening te houden met het bepaalde in lid 
3, kan de Commissie naar aanleiding van 
de in artikel 26, lid 1, onder a), van deze 
verordening bedoelde tussentijdse evaluatie 
van Horizon 2020 in het kader van de 
jaarlijkse begrotingsprocedure een 
herziening van de bedragen ondernemen in 
de zin van lid 2 en bijlage II voor 
respectievelijk de prioriteiten en de 
indicatieve verdeling over de specifieke 
doelstellingen binnen deze prioriteiten, en 
daarbij overgaan tot 
kredietoverschrijvingen tussen de diverse 
prioriteiten en specifieke doelstellingen tot 
een maximum van 20% van de totale 
initiële toewijzing voor elke prioriteit en 
tot een maximum van 20% van de initiële 
indicatieve verdeling per specifieke 
doelstelling. Dit is niet van toepassing op 
het in lid 2 genoemde bedrag voor de eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
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voor Onderzoek of de in lid 3 bedoelde 
bijdrage aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie.

voor Onderzoek.

Or. en

Amendement 439
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 440
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Associatie van derde landen Deelname van de landen en gebieden 
overzee en associatie van derde landen.
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Or. fr

Motivering

Volgens het LGO-besluit van 27 november 2001 en artikel 58 daarvan, alsmede bijlage II F 
wordt voorzien in de deelneming van de landen en gebieden overzee, als met de Europese Unie 
geassocieerde gebieden, aan de communautaire programma's, met name aan het 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

Amendement 442
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geselecteerde derde landen die aan alle 
volgende criteria voldoen:

(b) geselecteerde derde landen die  

Or. en

Amendement 443
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) zij beschikken over een goede capaciteit 
op het gebied van wetenschappen, 
technologie en innovatie;

(i) wereldleiders op hun respectieve 
onderzoeksgebied zijn en over een goede 
capaciteit beschikken op het gebied van 
wetenschappen, technologie en innovatie;

Or. en

Amendement 444
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) in staat zijn bij te dragen tot de
ontwikkeling van topkwaliteit op 
wereldniveau in Europa;
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Or. en

Amendement 445
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) zij hebben een goede staat van dienst 
als het gaat om deelname aan EU-
programma's voor onderzoek en 
innovatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 446
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 447
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(iii) zij zijn economisch en geografisch 
nauw verwant met de EU of onderhouden 
speciale historische en culturele banden 
met lidstaten van de Unie;

Or. pt

Motivering

Historische en culturele banden zouden ook in aanmerking moeten worden genomen voor de 
associatie van derde landen, naast louter economische en geografische banden, aangezien de 
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betrekkingen met lidstaten voordelen voor de internationale samenwerking op dit gebied kunnen 
bieden.

Amendement 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het delen van dezelfde democratische waarden moet één van de essentiële criteria zijn waarmee 
bij de uitwerking van onderzoeksprogramma's met derde landen rekening moet worden 
gehouden.

Amendement 449
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. it

Amendement 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) De EVA-staten die lid zijn van de 
EER, overeenkomstig de bepalingen van 
de EER-overeenkomst. 
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Or. en

Motivering

Dit amendement wijzigt de inhoud van het Commissievoorstel niet, maar verwijst op een 
duidelijkere manier naar de EER-overeenkomst en de deelneming aan Horizon 2020 van de 
EVA-staten die lid zijn van de EER.

Amendement 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 staat open voor de 
deelname van de landen en gebieden 
overzee, zoals bedoeld in Besluit 
2001/822/EG van de Raad van 27 
november 2001 betreffende de associatie 
van de LGO met de Europese 
Economische Gemeenschap ("LGO-
besluit"), onder de in genoemd besluit 
afgebakende voorwaarden.

Or. fr

Motivering

Volgens het LGO-besluit van 27 november 2001 en artikel 58 daarvan, alsmede bijlage II F 
wordt voorzien in de deelname van de landen en gebieden overzee, als met de Europese Unie 
geassocieerde gebieden, aan de communautaire programma's, met name aan het 
kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.

Amendement 452
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De voorwaarden inzake de 
deelneming van de EVA-staten die lid zijn 
van de EER, stroken met de bepalingen 
van de EER-overeenkomst.

Or. en
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Motivering

Het is de bedoeling te verduidelijken dat de voorwaarden voor deelneming aan Horizon 2020 
door de EVA-staten die lid zijn van de EER, die zijn welke reeds in de EER-overeenkomst zijn 
vastgelegd, dat wil zeggen op dezelfde wijze als hun deelneming aan de bestaande en de vorige 
onderzoeksprogramma's.

Amendement 453
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De voorwaarden inzake de 
deelneming van de EVA-staten die lid zijn 
van de EER, stroken met de bepalingen 
van de EER-overeenkomst.

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling te verduidelijken dat de voorwaarden voor deelneming aan Horizon 2020 
door de EVA-staten die lid zijn van de EER, die zijn welke reeds in de EER-overeenkomst zijn 
vastgelegd, dat wil zeggen op dezelfde wijze als hun deelneming aan de bestaande en de vorige 
onderzoeksprogramma's.

Amendement 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De voorwaarden inzake de 
deelneming van de EVA-staten die lid zijn 
van de EER, stroken met de bepalingen 
van de EER-overeenkomst.

Or. en

Motivering

Het is de bedoeling te verduidelijken dat de voorwaarden voor deelneming aan Horizon 2020 
door de EVA-staten die lid zijn van de EER, die zijn welke reeds in de EER-overeenkomst zijn 
vastgelegd, dat wil zeggen op dezelfde wijze als hun deelneming aan de bestaande en de vorige 
onderzoeksprogramma's. Het is belangrijk een duidelijke verwijzing naar de EER-overeenkomst 
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op te nemen om geen onnodige rechtsonzekerheid te laten ontstaan. Dit nieuwe lid is op dezelfde 
manier geformuleerd als de soortgelijke clausule in het Commissievoorstel voor het programma 
"Erasmus voor iedereen".

Amendement 455
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De deelneming door derde landen 
die betrokken zijn bij militaire of 
territoriale conflicten, of waarbij een 
redelijke verdenking bestaat dat de 
mensenrechten worden geschonden, 
wordt beperkt of onderworpen aan 
specifieke regels zoals omschreven in 
Verordening (EU) XX/XX [regels voor 
deelname]. 

Or. en

Motivering

Naast dit amendement zijn er nog een reeks amendementen ingediend op de regels voor 
deelname aan Horizon 2020. Dit amendement bevat specifieke regels voor landen die onder 
bovengenoemde criteria vallen, en vergt een gedegen verslaglegging om te zorgen voor een 
"brandmuur" tussen de onderzoeksfinanciering door de EU en het militaire of territoriale 
conflict of de schending van de mensenrechten in kwestie.

Amendement 456
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Er moet worden gezorgd voor een 
doeltreffende coördinatie tussen de drie 
hoofdpijlers van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 457
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 ondersteunt acties onder 
contract door middel van een of meerdere 
vormen van financiering waarin 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement] voorziet, in het 
bijzonder subsidies, prijzen, opdrachten en 
financiële instrumenten.

1. Horizon 2020 ondersteunt acties onder 
contract door middel van een of meerdere 
vormen van financiering waarin 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement] voorziet, in het 
bijzonder subsidies, prijzen, opdrachten en 
financiële instrumenten. Laatstgenoemde 
is de meest voorkomende vorm van 
financiering voor activiteiten die dichtbij 
de markt liggen en in het kader van dit 
programma worden gesteund.

Or. en

Amendement 458
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het kader van Horizon 2020 
wordt geen steun aan activiteiten voor 
onderzoek en innovatie op defensiegebied 
verleend en wordt steun aan 
technologieën voor tweeërlei gebruik 
nadrukkelijk uitgesloten.

Or. en

Amendement 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Strategisch advies en coördinatie

Er wordt gestreefd naar strategisch advies 
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en coördinatie van onderzoek en 
ontwikkeling die gericht zijn op 
gezamenlijke doelstellingen en die 
synergieën vereisen tussen de 
verschillende aspecten van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 460
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 461
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 

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

onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau; dialoogstructuren gevormd in het 
kader van internationale overeenkomsten 
op het gebied van wetenschap en 
technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; en 
transparante en interactieve processen die 
zorgen voor de ondersteuning van 
verantwoorde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten middels een 
gestroomlijnde reeks maatregelen waarin 
doublures en overlapping van 
financieringsstructuren worden 
voorkomen.

Or. en

Amendement 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 463
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 
niveau uit een breed scala van sectoren en 
achtergronden (met inbegrip van 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld);
dialoogstructuren gevormd in het kader van 
internationale overeenkomsten op het 
gebied van wetenschap en technologie; 
toekomstgerichte activiteiten; doelgerichte 
openbare raadplegingen; en transparante en 
interactieve processen die zorgen voor de 
uitvoering van verantwoorde onderzoeks-
en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 464
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl
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Motivering

De lidstaten moeten een beslissende invloed hebben op de samenstelling van de lijst van 
onafhankelijke deskundigen, opdat bij de beoordeling van subsidieaanvragen het evenwicht en 
de onpartijdigheid kunnen worden gehandhaafd. 

Amendement 465
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 466
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

technologie; toekomstgerichte activiteiten; 
doelgerichte openbare raadplegingen; 
inbreng van maatschappelijke 
organisaties; en transparante en 
interactieve processen die zorgen voor de 
ondersteuning van verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 468
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de tenuitvoerlegging van Horizon 
2020 wordt rekening gehouden met 
adviezen en bijdragen van: door de 
Commissie opgerichte adviesgroepen van 
onafhankelijke deskundigen op hoog 

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

niveau; platforms van non-profit 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld; dialoogstructuren gevormd in 
het kader van internationale 
overeenkomsten op het gebied van 
wetenschap en technologie; 
toekomstgerichte activiteiten; doelgerichte 
openbare raadplegingen; en transparante en 
interactieve processen die zorgen voor de 
ondersteuning van verantwoorde 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 469
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gezien de lage participatiegraad van 
vrouwelijke onderzoekers in het zesde en 
zevende kaderprogramma wordt in 
Horizon 2020 een oplossing voor dit 
probleem geboden door gelijke 
carrièremogelijkheden voor vrouwelijke 
en mannelijke onderzoekers, met het 
accent op hun mobiliteit, keuze voor het 
moederschap en manieren om gezin en 
werk te combineren.

Or. it

Amendement 470
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het opstellen van de 
werkprogramma's als bedoeld in artikel 5 
van Besluit nr. XX/XX/EU van de Raad 
[specifiek programma H2020] houdt de 
Commissie rekening met uitgebreid advies 
en inbreng van de belanghebbenden, de 
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lidstaten, het Europees Parlement en de 
Raad. De bevoegde commissie van het 
Europees Parlement kan 
vertegenwoordigers van de Commissie 
uitnodigen om aan de commissie het 
ontwerp van de werkprogramma's uiteen 
te zetten.

Or. en

Amendement 471
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 472
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de betrokkenheid en participatie 
van de burgers en het maatschappelijk 
middenveld bij het onderzoek verder te 
stimuleren worden de programma's ter 
bevordering van de participatie van de 
burgers en het maatschappelijk 
middenveld die geïnitieerd zijn onder het 
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zevende kaderprogramma, in het kader 
van Horizon 2020 voortgezet zowel als een 
op zichzelf staand programma als in de 
vorm van specifieke activiteiten met name 
in het kader van de maatschappelijke 
uitdagingen. Er worden specifieke 
uitnodigingen voor participerend 
onderzoek gelanceerd, wanneer 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten door 
maatschappelijke organisaties worden 
geleid of wanneer deze organisaties en 
burgers actief erbij betrokken zijn als 
onderdeel van het project.

Or. en

Amendement 473
Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 474
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Maatschappelijke organisaties en de 
participatie van burgers bij de vaststelling, 
uitvoering en beoordeling van 
onderzoeksprogramma's zijn van cruciaal 
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belang voor het aanvatten van 
maatschappelijke veranderingen en zullen 
tijdens de gehele looptijd van Horizon 
2020 worden ondersteund, met inbegrip 
van het opstellen van jaarlijkse 
werkprogramma's. In het kader van elke 
maatschappelijke uitdaging wordt een 
specifiek platform voor de dialoog tussen 
het maatschappelijk middenveld, burgers 
en onderzoekers opgezet om te 
discussiëren over onderzoeksprioriteiten 
in de specifieke sectoren.

Or. en

Amendement 475
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast wordt ten volle rekening 
gehouden met relevante aspecten van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's 
afkomstig van Europese 
technologieplatforms, gemeenschappelijke 
programmeringsinitiatieven en Europese 
innovatiepartnerschappen.

2. Daarnaast wordt ten volle rekening 
gehouden met relevante aspecten van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's 
afkomstig van Europese 
technologieplatforms, gemeenschappelijke 
programmeringsinitiatieven en Europese 
innovatiepartnerschappen, op voorwaarde 
dat deze zijn opgesteld  in overleg met een 
breed scala aan deskundigen en 
belanghebbenden.

Or. en

Amendement 476
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast wordt ten volle rekening 
gehouden met relevante aspecten van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's 
afkomstig van Europese 

2. Daarnaast wordt ten volle rekening 
gehouden met relevante aspecten van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's 
afkomstig van het Europees Instituut voor 
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technologieplatforms, gemeenschappelijke 
programmeringsinitiatieven en Europese 
innovatiepartnerschappen.

innovatie en technologie, Europese 
technologieplatforms, gemeenschappelijke 
programmeringsinitiatieven en Europese 
innovatiepartnerschappen.

Or. en

Amendement 477
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie van projecten, aan het 
aantrekkelijker maken van het beroep van 
onderzoekers en aan het vergemakkelijken 
van de grens- en sectoroverschrijdende 
mobiliteit van onderzoekers. Horizon 2020 
zal activiteiten aanmoedigen en steunen 
die gericht zijn op het benutten van de 
leidende positie van Europa in de wedren 
naar nieuwe processen en technologieën 
ter bevordering van duurzame 
ontwikkeling in brede zin en ter 
bestrijding van klimaatverandering. Deze 
horizontale aanpak, die volledig in alle 
prioriteiten van Horizon 2020 is 
geïntegreerd, zal de Unie helpen gedijen 
in een koolstofarme wereld met schaarse 
hulpbronnen, en tegelijkertijd een 
hulpbronnenefficiënte, duurzame en 
competitieve economie doen ontstaan.



PE492.656v01-00 160/177 AM\906699NL.doc

NL

Or. en

Amendement 478
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 479
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan de betrokkenheid van 
kmo's, aan interdisciplinair onderzoek en 
sociale, organisationele en 
systeeminnovatie, aan de opneming van 
sociale en economische wetenschappen en 
menswetenschappen in Horizon 2020, aan 
de bevordering van het functioneren en de 
totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoeker en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 481
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 482
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoeker en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. fr

Amendement 484
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Betreurt het feit dat tot dusverre wiskundigen geen deel konden nemen aan de vorige 
kaderprogramma's. In het kader van Horizon 2020 moet deze nalatigheid worden rechtgezet en 
moeten passende maatregelen worden ingevoerd.
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Amendement 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 486
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen,
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan de betrokkenheid van 
kmo's bij onderzoek en innovatie en de 
bredere participatie van de particuliere 
sector, aan het aantrekkelijker maken van 
het beroep van onderzoekers en aan het 
vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 487
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 489
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 

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

uitbreiding van de samenwerking in de 
gehele Unie bij onderzoek en innovatie, 
aan samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 491
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 492
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 493
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 

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

aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan de 
ontwikkeling van onderzoek naar de 
Europese rechtsstelsels, aan 
samenwerking met derde landen, aan 
ethisch verantwoorde onderzoeks- en 
innovatie-inspanningen met inbegrip van 
de eerbiediging van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen in het onderzoek, aan 
het aantrekkelijker maken van het beroep 
van onderzoeker voor beide geslachten en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 494
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De uitdrukking "genderkwesties" is dubbelzinnig wanneer wordt verwezen naar de inhoud van 
de projecten en kan ook in verband worden gebracht met controversiële en doorgaans niet 
gedeelde agenda's.

Amendement 495
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 496
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 

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

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

Or. en

Amendement 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoekers en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Motivering

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

Amendement 498
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 499
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 500
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 501
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om ervoor te zorgen dat aanvragers 
voldoende vrijheid krijgen om 
interdisciplinaire projecten op te zetten 
met innovatieve oplossingen die dwars 
door de diverse prioriteiten van Horizon 
2020 heengaan, zijn uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen zo open 
mogelijk. Om in het kader van alle 
uitdagingen en technologieën te zorgen 
voor voldoende ruimte voor bottom-up 
benaderingen en voor open, lichte en 
snelle regelingen, zodat de beste 
onderzoekers, ondernemers en 
ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen, worden de 
werkprogramma's in brede termen gesteld 
met zo weinig mogelijk specifieke details.

Or. en

Amendement 502
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Al het onderzoek en alle innovatie 
bouwen voort op het vermogen van 
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wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers om 
wetenschappelijke informatie vrij te delen, 
te gebruiken en er toegang toe te krijgen.
Om de verspreiding en het gebruik van 
kennis te intensiveren, is gratis vrije 
toegang tot wetenschappelijke publicaties 
op het internet, zoals reeds opgenomen in 
het zevende kaderprogramma, het 
basisbeginsel voor wetenschappelijke 
publicaties die overheidsfinanciering 
krijgen uit hoofde van Horizon 2020.
Voorts wordt er binnen Horizon 2020 
geëxperimenteerd met vrije online 
toegang tot wetenschappelijke gegevens 
die tot stand gekomen of vergaard zijn via 
door de overheid gefinancierd onderzoek, 
om ervoor te zorgen dat de vrije toegang 
tot zulke gegevens tegen 2020 de regel 
wordt. Tegelijkertijd wordt de 
openbaarmaking van 
onderzoeksresultaten beperkt, indien 
octrooi-activiteiten in het gedrang kunnen 
komen.

Or. en

Motivering

Op het gebied van onderzoek en innovatie worden zeer gevoelige gegevens geproduceerd en in 
het licht van de veiligheid moet worden gewerkt aan het waarborgen van de veiligheid en de 
octrooirechten. Een verplichting tot vrije toegang is slechts aanvaardbaar, indien de reikwijdte 
beperkt blijft tot gepubliceerde versies, er geen verplichting tot openbaarmaking bestaat en niet 
wordt ingegrepen in de commerciële exploitatie van de onderzoeksresultaten of de mogelijkheid 
bestaat om de resultaten te beschermen door intellectuele-eigendomsrechten. Anders kunnen 
eigendomsrechten worden geschonden, hetgeen zou leiden tot een geringere deelname door 
bedrijven aan Horizon 2020.


