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Amendement 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie, innovatie, 
markten en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische en sociale aspecten omvat.
Alle ethische, sociale en juridische 
implicaties van innovatief onderzoek 
worden specifiek op alle gebieden die het 
programma bestrijkt in overweging 
genomen.

Or. en

Amendement 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 505
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 506
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 

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

van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in de
wetenschap, de technologie, de innovatie,
de economie en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische, sociale en
milieuaspecten omvat.

Or. en

Amendement 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 508
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ingediende voorstellen worden 
geëvalueerd door een orgaa, waarvan de 
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samenstelling een weerspiegeling is van 
de deskundigheid die vereist is om alle 
hierboven genoemde criteria te 
beoordelen.

Or. en

Motivering

The scope of Horizon encompasses the whole research and innovation process and the 
criteria explicitly include impact. Judging societal and economic impact as well as market 
potential requires a keen understanding of the conditions for implementation, market uptake 
and societal acceptance. It is thus crucial for the contribution of Horizon 2020 towards 
European excellence, competitiveness and the solution of societal challenges that the 
composition of evaluation panels adequately reflects this and the selection process is able to 
follow all award criteria.

Amendement 509
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Verantwoord onderzoek en verantwoorde 

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

Or. en

Amendement 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Verantwoord onderzoek en verantwoorde 

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

Or. en

Amendement 511
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Verantwoord onderzoek en verantwoorde 

innovatie
Omwille van een harmonieuze relatie 
tussen wetenschap en samenleving, moet 
Horizon 2020 verantwoord onderzoek en 



AM\907403NL.doc 9/142 PE492.710v01-00

NL

verantwoorde innovatie bevorderen en 
zich daarbij onder meer concentreren op 
de volgende aspecten:
(a) garanderen van de verplichting om 
onderzoek en innovatie te bevorderen, 
rekening houdend met de bijdrage die de 
maatschappelijke actoren leveren door in 
te spelen op de maatschappelijke 
behoeften;
b) rekening houden met de 
genderdimensie als bedoeld in artikel 15;
(c) zorgen voor vrije online toegang tot en 
hergebruik van wetenschappelijke 
informatie;
d) toekomstige onderzoekers en overige 
maatschappelijke actoren via onderwijs 
voorzien van de nodige kennis en 
instrumenten om deel te nemen aan en 
verantwoordelijkheid op zich te nemen in 
het onderzoeks- en innovatieproces;
e) toezien op de naleving van de ethische 
beginselen als bedoeld in artikel 16;
f) zorgen voor een bestuurskader dat de 
samenwerking tussen de maatschappelijke 
actoren tijdens het gehele onderzoeks- en 
innovatieproces in de hand werkt, zodat 
de resultaten zo nauw mogelijk aansluiten 
op de behoeften en verwachtingen van de 
samenleving.

Or. es

Motivering

Doel is de aspecten op te sommen die tijdens het onderzoeks- en innovatieproces extra 
aandacht moeten krijgen, om ervoor te zorgen dat het proces verantwoord is.

Amendement 512
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen Gelijke kansen

Or. en

Amendement 513
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 514
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 515
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen Gendergelijkheid en non-discriminatie
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Or. es

Motivering

Het toepassingsgebied van het artikel wordt uitgebreid door toevoeging van het begrip "non-
discriminatie"

Amendement 516
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de 
genderdimensie inhoudelijk aanwezig is in 
de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.
Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan het garanderen van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen in organen als 
selectiecomités, commissies en groepen 
van deskundigen.

Or. en
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Amendement 518
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van gelijkheid, en 
in het bijzonder gendergelijkheid, in de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 519
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen.

Or. en

Motivering

It is necessary to correct the expression used in the Recital to take into account the 
formulation of the TEU, of the TFEU and of Article 23 of the Charter of Fundamental Rights: 
such texts always refer to the concept of ‘equality between men and women’, rather than to 
the not commonly accepted wording referring to ‘gender’. The expression ‘gender dimension’ 
is ambiguous when referred to the contents of the projects and can also be associated with 
controversial and not commonly shared agendas.
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Amendement 520
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen in de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 521
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Under article 21 of the European Charter of Fundamental Rights, article 2 of the Treaty on 
the EU, article 10 of the Treaty on the Functioning of the EU, and the United-Nations 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the European institutions must ensure 
that no European policy and legislation is discriminatory to European citizens on several 
grounds, including disability.
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Amendement 522
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Horizon 2020 treft passende 
maatregelen om discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid in 
onderzoek en innovatie te voorkomen.

Or. es

Motivering

De Europese instellingen moeten erop toezien dat de wetgeving en het beleid in welk opzicht 
dan ook niet discriminerend zijn; deze bepaling moet worden opgenomen in de verordening 
zodat deze beginselen in Horizon 2020 worden opgenomen.

Amendement 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Horizon 2020 biedt garanties voor 
een effectieve bevordering van het 
genderevenwicht in alle programma’s, in 
evaluatiecommissies, in deskundigen- en 
adviesgroepen en in alle bestaande 
besluitvormingsorganen en 
besluitvormingsorganen die opgericht 
worden in het kader van de 
tenuitvoerlegging ervan. Hiertoe worden 
doelstellingen ontwikkeld, en worden 
gepaste acties uitgevoerd om die 
doelstellingen te bereiken.

Or. en
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Amendement 524
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In onderzoeksprogramma's waarbij 
mensen zijn betrokken als object of als 
eindgebruiker moet Horizon 2020 ervoor 
zorgen dat alle deelnemers en 
maatschappelijke groepen gelijk worden 
behandeld.

Or. en

Amendement 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 526
Vicky Ford

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



PE492.710v01-00 16/142 AM\907403NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om gelijke kansen te garanderen worden 
specifieke maatregelen genomen om 
diegenen bij te staan die na een 
loopbaanonderbreking opnieuw aan het 
werk gaan.

Or. en

Amendement 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Horizon 2020 moet ervoor zorgen 
dat de genderdimensie inhoudelijk 
voldoende aanwezig is in het onderzoek 
en de innovatie, in alle fases van het 
proces, van het vaststellen van de 
prioriteiten tot het uitwerken van 
oproepen en voorstellen, de evaluatie en 
de monitoring van programma's en 
projecten, de onderhandelingen en de 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 528
Rolandas Paksas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Vrije toegang

Om de benutting en verspreiding van 
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resultaten te verbeteren en de Europese 
economie zo nieuw leven in te blazen, 
moeten publicaties die het resultaat zijn 
van uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierd onderzoek gratis en vrij 
toegankelijk zijn. De gratis vrije toegang 
tot reeds gepubliceerde wetenschappelijke 
gegevens die tot stand gekomen of 
vergaard zijn via uit hoofde van Horizon 
2020 gefinancierd onderzoek, moet 
bevorderd worden.

Or. en

Amendement 529
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Personele middelen

Horizon 2020 draagt ertoe bij dat de 
carrières van onderzoekers in geheel 
Europa bevorderd worden en 
aantrekkelijker worden. Het zal derhalve 
worden uitgevoerd op een manier die de 
schepping van een interne markt voor 
onderzoekers, in het bijzonder door in het 
kader van dit programma gepaste 
mechanismen in het leven te roepen die de 
verschillen in salariëring van 
onderzoekers verkleinen.

Or. en

Amendement 530
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)



PE492.710v01-00 18/142 AM\907403NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Vrije toegang

Om de benutting en verspreiding van 
resultaten te verbeteren en de Europese 
innovatie zo nieuw leven in te blazen, 
moeten publicaties die het resultaat zijn 
van uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierd onderzoek duurzaam vrij 
toegankelijk zijn en moeten de Europese 
wetenschappers in staat worden gesteld 
om in de meest gerenommeerde 
tijdschriften en op andere fora te 
publiceren. Ook kan de vrije toegang tot 
wetenschappelijke gegevens die tot stand 
gekomen of vergaard zijn via uit hoofde 
van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek, bevorderd worden.
Publicaties in het kader van Horizon 2020 
die in een voor het grote publiek vrij 
toegankelijk en raadpleegbaar formaat 
worden gepubliceerd, worden 
gefinancierd uit de begroting van Horizon 
2020.

Or. en

Motivering

Based on Teresa Riera Madurell's report, amendment 45.

Amendement 531
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Vrije toegang

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

Or. en

Motivering

The type of publication must be specified in order to make out if already published results are 
concerned or if all types of publications are concerned. In addition an economic problem is 
raised. Rules which promote free access but leave the definition of its modalities to each 
convention bring confusion and legal insecurity.

Amendement 532
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Article 15 a
Vrije toegang

Om de benutting en verspreiding van 
resultaten te verbeteren en de Europese 
economie zo nieuw leven in te blazen, 
moeten publicaties die het resultaat zijn 
van uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierd onderzoek gratis en vrij 
toegankelijk zijn. De gratis vrije toegang 
tot wetenschappelijke gegevens die tot 
stand gekomen of vergaard zijn via uit 
hoofde van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek, moet bevorderd worden.
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Or. en

Amendement 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Onderzoekscarrières

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. xx/2013 [regels voor deelname] en 
draagt zo bij aan de versterking van de 
interne markt voor onderzoekers en 
vergroting van de aantrekkelijkheid van 
onderzoekscarrières in de hele EU in de 
context van de Europese 
Onderzoeksruimte, rekening houdend met 
het transnationale karakter van de in het 
kader daarvan ondersteunde maatregelen.

Or. en

Amendement 534
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Onderzoekscarrières

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

Or. en

Amendement 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Aantrekkelijkheid van de 

onderzoekscarrières
Horizon 2020 draagt ertoe bij dat de 
carrières van onderzoekers in geheel 
Europa bevorderd worden en 
aantrekkelijker worden. Het zal derhalve 
worden uitgevoerd op een manier die de 
schepping van een interne markt voor 
onderzoekers, in het bijzonder door in het 
kader van dit programma gepaste 
mechanismen in het leven te roepen die de 
verschillen in salariëring van 
onderzoekers verkleinen.

Or. en

Amendement 536
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
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Personele middelen
Om de opgang van Europa naar de 
leiderspositie op het gebied van 
wetenschap, technologie en innovatie 
mogelijk te maken, is het van wezenlijk 
belang dat wordt gegarandeerd dat in de 
toekomst de nodig menselijke 
hulpbronnen beschikbaar zijn. 
Horizon 2020 draagt in de context van de 
Europese Onderzoeksruimte in de hele 
Unie bij aan het bevorderen en 
aantrekkelijker maken van de loopbaan 
van onderzoeker. Bovendien moet 
Horizon 2020 bijdragen de 
totstandkoming van een kweekvijver voor 
de noodzakelijke menselijke hulpbronnen 
door het bevorderen van het STEM-
onderwijs (wetenschappen, technologie, 
ingenieurswetenschappen en wiskunde), 
dat het onontbeerlijke substraat vormt 
voor succesvolle toekomstige 
wetenschappers en innovatoren.

Or. en

Amendement 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, de Verklaring van 
Helsinki, het verdrag van de Raad van 
Europa inzake de rechten van de mens en
de biogeneeskunde, dat op 4 april 1997 in 
Oviedo werd ondertekend, en de 
aanvullende protocollen, het Europees 
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Verdrag voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen, de VN-resolutie 
over het klonen van mensen, van maart 
2005, het VN-Verdrag inzake de rechten 
van het kind, de Universele Verklaring 
van de UNESCO inzake het menselijk 
genoom en de mensenrechten, het 
Verdrag inzake biologische en 
toxinewapens (BTWC), het Internationaal 
Verdrag inzake plantgenetische 
hulpbronnen voor voeding en landbouw 
en de relevante resoluties van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Degenen 
die onderzoeksprojecten uitvoeren of 
hieraan deelnemen welke betrekking 
hebben op ethisch gevoelige kwesties zoals 
DNA-onderzoek op mensen, onderzoek op 
wilsonbekwame personen, onderzoek dat 
verband houdt met het lijden van 
gewervelde dieren, enz. dienen vóór de 
aanvang van de activiteiten toestemming 
te vragen aan de bevoegde nationale of 
plaatselijke ethische comités. De 
Commissie voert tevens systematisch een 
ethische evaluatie uit. In bepaalde 
gevallen kan de ethische evaluatie tijdens 
de uitvoering van het project 
plaatsvinden.  De Commissie informeert 
het Europees Parlement jaarlijks over 
hun activiteiten op dit terrein en 
bovendien verstrekt zij op verzoek 
informatie aan het Europees Parlement 
en de Raad. Tijdens de uitvoering van dit 
programma worden de vorderingen van 
de wetenschap en de nationale bepalingen 
periodiek door de Commissie worden 
gevolgd om rekening te kunnen houden 
met eventuele relevante ontwikkelingen.

Or. en

Motivering

During FP 6 nd FP7 a much more comprehensive wording on the ethical principals was 
included. Amendment seeks to cover all relevant EU and international documents also under 
Horizon 2020. The impression must be avoided that ethical limits are less important for the 
European Union now. Also the idea of a systematic ethical revue on sensitive issues (which 
are not only embryonic stem cells) but also other issues like research with persons not able to 
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give informed consent, is necessary and has been included in the documents of the 6th and the 
7th Framework Programme.

Amendement 538
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en de aanvullende 
protocollen, de Europese Richtlijn 
2004/23/EG inzake menselijke weefsels en 
cellen en Verordening (EG) nr. 1394/2007 
betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

Or. en

Amendement 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en het Europees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de 
aanvullende protocollen. Er moet rekening 
worden houden met de adviezen van de 
Europese groep ethiek van de exacte 
wetenschappen en de nieuwe 
technologieën.

Or. en

Amendement 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
in het kader van Horizon 2020 zijn in 
overeenstemming met de ethische 
beginselen en de toepasselijke nationale, 
EU- en internationale wetgeving, inclusief 
het Handvest van de grondrechten van de 

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

Europese Unie, het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en de aanvullende 
protocollen, alsmede het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendment 544
Patrizia Toia

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, het recht op 
privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van

Bijzondere aandacht wordt besteed aan het 
beginsel van evenredigheid, de 
bescherming van de menselijke 
waardigheid, het beginsel van het primaat 
van het menselijk wezen, het recht op 
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personen, het recht op non-discriminatie 
en de noodzaak om een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
te verzekeren.

privacy, het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
lichamelijke en geestelijke integriteit van
het menselijk wezen, het recht op non-
discriminatie en de noodzaak om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke 
gezondheid te verzekeren.

Or. it

Motivering

Het ontbrak aan een verwijzing naar de bescherming van de menselijke waardigheid (zie bvb 
artikel 1 van het Handvest van de Grondrechten) en naar het beginsel van het primaat van de 
mens. Het gebruik van de term "menselijk wezen" verruimt het kader van de bescherming 
waarin de bepaling voorziet, is bovendien "wetenschappelijker", objectiever en minder 
controversieel, en verdient dus in rechtsteksten de voorkeur.

Amendement 545
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 547
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 548
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van Horizon 2020 verrichte 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
richten zich exclusief op civiele 
toepassingen.

2. In het kader van Horizon 2020 verrichte 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
richten zich exclusief op civiele 
toepassingen. De financiering van militair 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
civiel-militaire "dual use"- technologie, 
wordt van het programma uitgesloten. 

Or. en

Amendement 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het kader van Horizon 2020 verrichte 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten
richten zich exclusief op civiele 
toepassingen.

2. In het kader van Horizon 2020 verrichte 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten
moeten zich vooral op civiele toepassingen
richten.

Or. en

Amendement 550
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 551
Anna Záborská, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendment 552
Oreste Rossi

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 3 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. it

Amendement 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onderzoek bedoeld om het genetisch 
erfgoed van mensen te wijzigen waardoor 

(b) onderzoek bedoeld om het menselijk 
genoom te wijzigen voor andere dan 
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dergelijke wijzigingen erfelijk zouden 
kunnen worden;

preventieve, diagnostische of 
therapeutische doeleinden; alsook 
onderzoek bedoeld om het genetisch 
erfgoed van mensen te wijzigen waardoor 
dergelijke wijzigingen erfelijk zouden 
kunnen worden;

Or. en

Motivering

Interventions in the human genome for purposes of enhancement infringe relevant principles 
such as the principle of equality and are ruled out by international legal instruments such as 
the Convention of Oviedo (cf. Article 13).

Amendement 554
Anna Záborská, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onderzoek bedoeld om menselijke 
embryo’s te produceren enkel voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, onder meer door middel van 
somatische celkern-transplantatie.

Schrappen
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Or. en

Amendement 556
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onderzoek bedoeld om menselijke 
embryo’s te produceren enkel voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, onder meer door middel van 
somatische celkern-transplantatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 557
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onderzoek bedoeld om menselijke 
embryo’s te produceren enkel voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, onder meer door middel van 
somatische celkern-transplantatie.

(c) onderzoek bedoeld om, door middel 
van somatische celkerntransplantatie, 
parthenogenese of welke andere techniek 
dan ook, menselijke embryo's te 
produceren of te vernietigen ongeacht 
voor welke doeleinden, met inbegrip van 
het verkrijgen van stamcellen; alsook 
onderzoeksactiviteiten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Subsidiarity should be respected in a field with such a diversity of ethical options and legal 
solutions among Member States. Exclusion of funding to the types of research mentioned in 
the provision is also necessary in the light of the EU legal principle of consistency after the 
ruling of the ECJ in the Brustle case. Reference to parthenogenesis aims at a broader 
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reference to possible technical means of creating human embryos.

Amendement 558
Piotr Borys

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onderzoek bedoeld om menselijke 
embryo’s te produceren enkel voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, onder meer door middel van 
somatische celkern-transplantatie.

(c) onderzoek bedoeld om, door middel 
van somatische celkerntransplantatie, 
parthenogenese of welke andere techniek 
dan ook, menselijke embryo's te 
produceren of te vernietigen ongeacht 
voor welke doeleinden, met inbegrip van 
het verkrijgen van stamcellen; alsook 
onderzoeksactiviteiten waarbij menselijke 
embryonale stamcellen worden gebruikt;

Or. en

Amendement 559
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) onderzoek bedoeld om menselijke 
embryo’s te produceren enkel voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, onder meer door middel van 
somatische celkern-transplantatie.

(c) activiteiten bedoeld om menselijke 
embryo’s te produceren enkel voor 
onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te 
verkrijgen, onder meer door middel van 
somatische celkerntransplantatie.

Or. en

Amendement 560
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Onderzoek waarbij embryonale 
stamcellen vernietigd worden;

Or. de

Motivering

Horizon 2020 mag geen onderzoek ondersteunen waarbij embryonale stamcellen vernietigd 
worden.

Amendement 562
Algirdas Saudargas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 563
Elisabetta Gardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 565
Petru Constantin Luhan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) onderzoeksactiviteiten bedoeld om 
een gecontroleerde samenleving in het 
leven te roepen

Or. en

Amendement 566
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de

Amendement 568
Algirdas Saudargas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 569
Anna Záborská, Jan Březina
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 570
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) onderzoek waarbij in het wild 
gevangen niet-menselijke primaten en 
jongen van in het wild gevangen primaten 
worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Projects involving the  use of non-human primates captured in the wild or the offspring of 
wild-caught non-human primates should not be supported because of the level of suffering 
caused and the need to end the capture of wild primates for use in laboratories.

Amendement 571
Elisabetta Gardini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) onderzoek dat verband houdt 
met de donatie voor commerciële 
doeleinden van menselijke eicellen, 
weefsels en cellen, en onderzoek dat 
verband houdt met draagmoederschap;

Or. en

Amendement 573
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) onderzoek dat verband houdt 
met het opzettelijk scheiden van het 
moederdier en haar jongen;

Or. en

Motivering

Projects involving separation of the mother from her offspring are widely criticised because 
of the unacceptable level of animal suffering caused; these projects should not be supported 
by public funding.

Amendement 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Van Horizon 2020 zijn uitgesloten
alle rechtspersonen, met inbegrip van 
gelieerde entiteiten, waarvan de 
participatie, wegens de doelen die zij 
nastreven, de plaats waar zij gevestigd 
zijn, de aard van de plaats waar zij hun 
activiteiten ontplooien, de Europese Unie 
ertoe zou brengen ze als wettelijk te 
herkennen of hun steun of bijstand te 
verlenen en hierdoor een situatie in stand 
te houden die berust op een ernstige 
inbreuk op het internationale recht 
(inclusief het internationale humanitaire 
recht) die is vastgesteld in een resolutie 
van de NV-Veiligheidsraad of in een 
arrest of een advies van het Internationale 
Gerechtshof;

Or. en

Amendement 575
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Van deelname aan Horizon 2020 
zijn uitgesloten ondernemingen die zijn 
gevestigd in een derde land dat zichzelf 
aanprijst als offshore financieel centrum 
of waar geen of slechts nominale 
belastingen geheven worden, geen 
effectieve informatie-uitwisseling met 
buitenlandse belastingdiensten 
plaatsvindt, een gebrek aan transparantie 
bestaat in de wetgevende, rechterlijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen of geen 
eisen gelden voor een aanzienlijke 
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plaatselijke aanwezigheid;

Or. en

Amendement 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is zaak om een objectieve, tolerante en onpartijdige houding aan te nemen tegenover een 
gevoelige kwestie zoals het onderzoek op de diverse soorten stemcellen, in het bijzonder 
stamcellen afkomstig van overtollige embryo's.

Amendement 577
Marisa Matias
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Onderzoek naar menselijke stamcellen, 
zowel van volwassenen als van embryo’s, 
mag worden gefinancierd, afhankelijk van 
de inhoud van het wetenschappelijke 
voorstel en het wetgevingskader van de 
betreffende lidstaten. Onderzoek gericht 
op het produceren van menselijke 
embryo's uitsluitend ten behoeve van 
onderzoek of het verkrijgen van 
stamcellen, onder meer via overdracht 
van de celkern van somatische cellen, 
mag ook worden gefinancierd indien het 
onderzoek in kwestie op grond van de 
wetgeving van de betrokken lidstaat niet 
kan worden uitgevoerd met overtollige 
embryo's. Er wordt geen financiering 
verstrekt voor onderzoekactiviteiten die in 
alle lidstaten zijn verboden. Geen activiteit 
wordt gefinancierd in een lidstaat waar een 
dergelijke activiteit is verboden.

Or. en

Amendment 578
Oreste Rossi

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. it

Amendement 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Gevolg van de amendementen op art. 16, lid 3, ca) (nieuw) en cb (nieuw) van Angelika 
Niebler.

Amendement 580
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendment 581
Patrizia Toia

Proposal for a regulation
Article 16 – paragraph 4

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. it

Motivering

Aangezien in artikel 16, lid 3, onder c) onderzoek op embryonale menselijke stamcellen 
uitgesloten is, moet de verwijzing hier beperkt worden tot niet-embryonale menselijke 
stamcellen.
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Amendement 582
Algirdas Saudargas

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 583
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 584
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. onderzoekactiviteiten die uitsluitend 
gericht zijn op het kweken van menselijke 
embryo's voor onderzoekdoeleinden of om 
stamcellen te verkrijgen, bijvoorbeeld 
door overbrenging van somatische 
celkernen mogen worden gefinancierd 
indien zulks wordt toegestaan door de 
betrokken lidstaat indien de doelstellingen 
van het onderzoek niet kunnen worden 
gerealiseerd met overtollige embryo's.  
Wat onderzoek op overtollige menselijke 
embryo's betreft mag steun worden 
verleend voor projecten die onder meer de 
productie van stamcellen op het oog 
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hebben.

Or. en

Motivering

Research cannot always achieve its purpose by using supernumerary embryos. The quality of 
spare embryos from IVF is not always optimal and can distort the results of the research. The 
creation of new embryos by means of somatic cell nuclear transfer will be indispensable in 
the future for the therapeutic application of hESC research.

Amendement 586
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Door de EU gefinancierd onderzoek 
dat binnen de werkingssfeer valt van 
Richtlijn 2010/63/EU betreffende de 
bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt, wordt onderworpen aan een 
streng en transparant beoordelingsproces 
betreffende de ethische en 
wetenschappelijke verdiensten van het 
onderzoek, inclusief volledige toetsing van 
claims betreffende de relevantie van 
dierlijke modellen voor de menselijke 
situatie, en de vereiste van ex post 
beoordeling van alle door de EU 
gefinancierde dierproeven, ongeacht de 
diersoorten en de ernst van het lijden van 
de dieren.

Or. en

Motivering

Horizon 2020 should comply with requirements from Directive 2010/63/EU on the protection 
of animals used for scientific purposes. To this aim a comprehensive project evaluation is 
required when animals are used in experiments.  In addition, for EU-funded animal research, 
a retrospective assessment should also be carried out to ensure that the relevance of animal 
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models is constantly scrutinised to improve and inform future funding decisions.

Amendement 587
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 3 vermelde 
onderzoeksterreinen kunnen in het kader 
van de tussentijdse evaluatie in de zin van 
artikel 26, lid 1, worden herzien in het licht 
van de wetenschappelijke vooruitgang.

5. Indien de in lid 3 vermelde 
onderzoeksterreinen in het kader van de 
tussentijdse evaluatie in de zin van artikel 
26, lid 1, mogelijk zullen worden herzien 
in het licht van de wetenschappelijke 
vooruitgang, dient de Commissie hiertoe 
een wetgevingsvoorstel in.

Or. en

Amendement 588
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Alle oproepen tot het indienen van 
voorstellen op het gebied van 
veiligheidsonderzoek worden aan een 
ethisch en maatschappelijk ex ante 
onderzoek onderworpen en alle 
ingediende projecten worden in de loop 
van de uitvoering aan een ethische 
toetsing onderworpen. De ex ante 
effectbeoordeling en de ethische toetsing 
gaan verder dan de nauwe grenzen van de 
privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens en houden rekening 
met de ruimere maatschappelijke impact 
van de onderliggende agenda van O&O 
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op veiligheidsgebied. Oproepen en 
voorstellen voor projecten die aanleiding 
geven tot bezorgdheid om mogelijke 
substantiële ethische en/of 
maatschappelijke gevolgen, worden aan 
strenger toezicht en controle 
onderworpen.

Or. en

Amendement 589
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's en 
beleidsinstrumenten van de Unie, met 
inbegrip van de Structuurfondsen, het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het 
Programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (COSME), 
"Erasmus voor iedereen", Life en de 
Europa 2020-strategie.

Or. en

Amendement 590
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, met 
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inbegrip van de Structuurfondsen. inbegrip van de Structuurfondsen, het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het 
Programma voor het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen en voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (COSME), 
"Erasmus voor iedereen", Life+ en de 
Europa 2020-strategie, alsook met de 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de lidstaten.

Or. en

Amendement 591
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, met 
inbegrip van de Structuurfondsen en de 
specifieke steun- en 
compensatieprogramma's en -maatregelen 
in het kader van het regionaal en het 
cohesiebeleid.

Or. pt

Motivering

Omwille van de samenhang en de efficiëntie moet gezorgd worden voor complementariteit 
tussen Horizon 2020 en de EU-financieringsprogramma's onder de Structuurfondsen, met 
inbegrip van de specifieke programma's en maatregelen.

Amendement 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

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

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

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

Or. en

Amendement 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In ieder geval moet Horizon 2020 vooral 
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de klemtoon leggen op het financieren 
van toponderzoek.
De Structuurfondsen spelen een sleutelrol 
bij het opbouwen van capaciteiten en door 
het geven van een duwtje in de rug op weg 
naar een kwaliteitsverbetering waardoor 
zij in staat zijn om topprojecten te 
ontwikkelen die in aanmerking kunnen 
komen voor financiering uit hoofde van 
Horizon 2020.
Door coördinatie van complementaire 
maatregelen kunnen tussen Horizon 2020 
en het cohesiebeleid synergieën worden 
opgewekt die onderzoek en innovatie 
ondersteunen. Waar mogelijk zal de 
interoperabiliteit van beide instrumenten 
bevorderd worden, en cumulatieve of 
gecombineerde financiering zal 
aangemoedigd worden.

Or. en

Amendement 595
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als er in het kader van het Horizon 
2020-programma onvoldoende 
financiering beschikbaar is, moeten 
nationale en regionale fondsen steun 
verlenen aan projecten zoals de ERC, de 
Marie Skłodowska-Curie-acties en 
samenwerkingsacties die een positieve 
beoordeling hebben gekregen en aan de 
excellentiecriteria voldoen.

Or. en
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Amendement 596
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Synergieën met de Structuurfondsen

De Structuurfondsen dienen volledig te 
worden benut om de capaciteitsopbouw en 
de totstandbrenging van O&O-
infrastructuur in de regio's te 
ondersteunen via specifieke activiteiten 
gericht op de oprichting van 
excellentiecentra.

Or. en

Amendement 597
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Organisaties uit het maatschappelijk 

middenveld
(1) Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname 
van, en een innovatie-effect op, de 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld bewerkstelligt. De deelname 
van het maatschappelijk middenveld 
wordt kwantitatief en kwalitatief 
beoordeeld in het kader van de overeen te 
komen evaluatie en 
monitoringactiviteiten.
(2) Er moet specifieke aandacht worden 
besteed aan initiatieven die erop gericht 
zijn de bewustwording onder de 



AM\907403NL.doc 53/142 PE492.710v01-00

NL

organisaties van het maatschappelijk 
middenveld en de toegang ervan tot 
financiële steun uit hoofde van Horizon 
2020 te bevorderen. Horizon 2020 en 
andere financieringsprogramma's van de 
Unie, met inbegrip van de 
Structuurfondsen, moeten voor dat doel 
worden gebruikt.
(3) Tijdens de tenuitvoerlegging, de 
programmering, de monitoring en de 
evaluatie van Horizon 2020 worden de 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld geraadpleegd. 

Or. en

Amendement 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Excellentiekeur

Horizon 2020 voorziet in de toekenning 
van een excellentiekeur en draagt 
hierdoor bij aan het onderscheiden van de 
centra van topkwaliteit, het evalueren van 
hun potentieel en het verbeteren van hun 
zichtbaarheid.

Or. en

Amendement 599
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kleine en middelgrote ondernemingen
(mkb/kmo’s)

De particuliere sector en de kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo's)

Or. en

Amendement 600
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

1. Er wordt specifiek op toegezien dat
Horizon 2020 een grotere deelname van, 
en een innovatie-effect op, de particuliere 
sector en meer bepaald de kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
bewerkstelligt. De deelname van de 
particuliere sector wordt kwantitatief en 
kwalitatief beoordeeld in het kader van de 
overeen te komen evaluatie en 
monitoringactiviteiten.

Or. en

Amendement 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 

1. Er wordt specifiek op toegezien dat
Horizon 2020 een grotere deelname van, 
en een innovatie-effect op, de particuliere 
sector en meer bepaald de kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
bewerkstelligt. De deelname van de 
particuliere sector en meer bepaald de 
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het kader van de overeen te komen
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo's) wordt kwantitatief en kwalitatief 
beoordeeld in het kader van de overeen te 
komen evaluatie en monitoringactiviteiten.

Or. en

Amendement 602
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een grotere deelname van, en 
een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

Or. de

Amendement 603
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een onderzoeks- en innovatie-effect op, 
kleine en middelgrote ondernemingen
(kmo’s) bewerkstelligt. De deelname van 
het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.
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Or. ro

Amendement 604
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s)
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

1. Er wordt specifiek op toegezien dat
tijdens de duur van het Horizon 2020-
programma een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) wordt 
bewerkstelligd. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

Or. en

Amendement 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 
evaluatie- en monitoringactiviteiten.

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
bewerkstelligt, in het bijzonder tijdens de 
projectfases die zich dichter bij de markt 
afspelen. De deelname van het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) wordt kwantitatief en 
kwalitatief beoordeeld in het kader van de 
overeen te komen evaluatie- en 
monitoringactiviteiten.
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Or. en

Amendement 606
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het 
mkb, zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

2. Specifieke acties worden ondernomen
via een in het leven te roepen 
gediversifieerd pakket subsidiërings- en 
financieringsinstrumenten ten behoeve 
van de kmo's.  Er worden specifieke acties 
opgezet in het kader van de specifieke 
doelstelling "Innovatie in het mkb" van 
punt 3.3, onder a) van deel II van de 
bijlage. Bij deze acties wordt een sterke 
klemtoon gelegd op de financiering en de 
uitvoering van een toepassingsgericht 
kmo-instrument bedoeld voor alle typen 
mkb-bedrijven met een 
innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze 
door middel van één enkele specifieke 
beheerstructuur en is toegespitst op de 
behoeften van het mkb. Het specifieke 
kmo-instrument wordt ingezet op de 
gebieden die worden genoemd in de 
specifieke doelstelling "leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën", zoals bepaald in bijlage I, 
deel II , punt 1, en in elke van de 
specifieke doelstellingen onder de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen", zoals 
bepaald in bijlage I, deel III, de punten 1 
tot en met 6.

Or. en

Amendement 607
Teresa Riera Madurell
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen
in het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het 
mkb, zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

2. Er wordt een specifiek mkb-instrument
in het leven geroepen, bedoeld voor alle 
typen mkb-bedrijven met een 
innovatiepotentieel, met één enkel 
beheersorgaan; het wordt ten uitvoer 
gelegd zoals bepaald in het kader van de 
specifieke doelstelling "Innovatie in het 
mkb" in punt 3.3, onder a), van deel II 
van bijlage I. Dit instrument houdt 
thematisch verband met de specifieke 
doelstelling "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën", zoals bepaald in bijlage I, 
deel II , punt 1, en elke van de specifieke 
doelstellingen onder de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen", zoals 
bepaald in bijlage I, deel III, punten 1 tot 
en met 7.

Or. en

Amendement 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
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een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a). Het is 
van doorslaggevend belang dat de kmo's 
worden opgenomen in de volledige 
waardeketen om toegang te krijgen tot 
alle mogelijkheden die Horizon 2020 
biedt.

Or. en

Motivering

Het mkb is een hoeksteen van het industriële weefsel in tal van sectoren. Als leveranciers en 
onderleveranciers van de industrie vormen de kmo's een essentiële schakel van de 
productieketen. Daarom is het van wezenlijk belang dat het mkb deelneemt aan de 
activiteiten, tezamen met de fabrikanten van originele uitrusting, andere leveranciers, met 
inbegrip van grote ondernemingen, RTO's en universiteiten, en dat het mkb niet geïsoleerd is 
zijn eigen programma.

Amendement 609
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 

2. Specifieke, op het mkb gerichte acties 
worden ondernomen in het kader van de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën", zoals bepaald in bijlage I, 
deel II , punt 1, en elke van de specifieke 
doelstellingen onder de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen", zoals 
bepaald in bijlage I, deel III, punten 1 tot 
en met 6. Deze specifieke acties nemen de 
vorm aan van onder meer een 
toepassingsgericht kmo-instrument bedoeld 
voor alle typen mkb-bedrijven met een 
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daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

innovatiepotentieel in ruime zin van het 
woord. De uitvoering daarvan geschiedt op 
consistente wijze en is toegespitst op de 
behoeften van het mkb, zoals uiteengezet 
onder de specifieke doelstelling "Innovatie 
bij het mkb" in bijlage I, deel II, punt 3.3., 
onder a).

Or. en

Amendement 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

2. Specifieke, op het mkb gerichte acties 
worden ondernomen in het kader van de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën", zoals bepaald in bijlage I, 
deel II , punt 1, en elke van de specifieke 
doelstellingen onder de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen", zoals 
bepaald in bijlage I, deel III, punten 1 tot 
en met 6. Deze specifieke acties nemen de 
vorm aan van onder meer een 
toepassingsgericht kmo-instrument bedoeld 
voor alle typen mkb-bedrijven met een 
innovatiepotentieel. De uitvoering daarvan 
geschiedt op consistente wijze en is 
toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

Or. en

Amendement 611
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a), 
waarbij ten volle rekening wordt 
gehouden met het subsidiariteitsbeginsel 
en het nastreven van een Europese 
meerwaarde.

Or. en

Amendement 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
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deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument 
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze via 
een gemeenschappelijk bestuursorgaan en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

Or. en

Motivering

There seems to be a risk that becouse the funding will be provided from different budget lines 
(industrial leadership, specific societal challenges, etc.), different Commission DGs or units 
could develop and operate their own variant of programme.

Amendement 613
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-instrument
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).

2. Specifieke acties worden ondernomen in 
het kader van de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën", 
zoals bepaald in bijlage I, deel II , punt 1, 
en elke van de specifieke doelstellingen 
onder de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, punten 1 tot en met 6. Deze 
specifieke acties nemen de vorm aan van 
een toepassingsgericht kmo-programma
bedoeld voor alle typen mkb-bedrijven met 
een innovatiepotentieel. De uitvoering 
daarvan geschiedt op consistente wijze en 
is toegespitst op de behoeften van het mkb, 
zoals uiteengezet onder de specifieke 
doelstelling "Innovatie bij het mkb" in 
bijlage I, deel II, punt 3.3., onder a).
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Or. en

Motivering

In order to address SMEs effectively, to ensure appropriate and efficient implementation of 
the SME-specific measures, and to maximize impact of Horizon 2020 it is necessary to put 
these measures on a program footing with a dedicated budget as well as an identifiable 
structure responsible for implementation and able to account for the practical constraints 
existing in SMEs and in their cooperation with partners.

Amendement 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 30 % van de totale 
gecombineerde begroting van de specifieke 
doelstelling "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën" en 15% van de begroting 
van de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen" naar het mkb zal gaan.

Or. en

Amendment 615
Oreste Rossi

Proposal for a regulation
Article 18 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

Or. it

Justification

Het is van strategisch belang dat, veel meer dan de Commissie voorstelt, de deelneming van 
het mkb aan het kaderprogramma wordt gestimuleerd.

Amendement 616
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 moet ertoe leiden dat 20%
van de totale gecombineerde begroting 
voor de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen" naar het mkb zal gaan.

Or. en

Motivering

Increasing the participation of SME is a crucial factor for harnessing the innovative powers 
of agile and innovative enterprises, start-ups as well as spin-offs from research organizations 
and universities towards innovative solutions and the over-all successes of Horizon 2020. 
While FP7 held and is likely to achieve a target of 15% a more ambitious but realistic and 
achievable goal is needed to fully exploit the SME’s innovative potential.

Amendement 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Ten minste 20% van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling 'Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën' en de prioriteit
'Maatschappelijke uitdagingen' wordt 
besteed voor het mkb-instrument als 
bepaald in lid 2.

Or. en

Amendement 618
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt ertoe dat ten minste 
20% van de totale begroting van Horizon 
2020 naar het mkb gaat. Ten minste 10% 
van de begroting van Horizon 2020 gaat 
naar de tenuitvoerlegging van het mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting 
toe dat circa 20 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

Or. en

Motivering

This article should be modified in order to increase the percentage of the budget wich should 
be dedicated to SMEsfrom 15 to 20 %.

Amendment 620
Francesco De Angelis

Proposal for a regulation
Article 18 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 zou ertoe moeten leiden 
dat ten minste 20 % van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

Or. it

Justification

Het is noodzakelijk dat ten minste 20% van de totale begroting naar de kmo's gaat, gelet op 
hun gewicht en hun impact op de economie, de productiviteit, de werkgelegenheid en het 
innovatievermogen van de Europese Unie.



AM\907403NL.doc 67/142 PE492.710v01-00

NL

Amendement 621
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In totaal gaat ongeveer 18% van alle 
begrotingsmiddelen voor de specifieke 
doelstelling "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb.

Or. de

Amendement 622
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 moet ertoe leiden dat meer 
dan 15% van de totale gecombineerde 
begroting voor de specifieke doelstelling
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen" naar het mkb zal gaan.

Or. en

Amendement 623
Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde 
tekst

Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 zou ertoe moeten leiden 
dat ten minste 15% van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen" naar
kmo's gaat.

Or. en

Amendement 624
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 625
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 626
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 627
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Om niet de indruk te wekken dat "15%" de maximumgrens voor de middelen ter bevordering 
van het mkb is en om duidelijk te maken dat dit percentage mag en kan worden overschreden, 
moet de term "ten minste" worden ingevoegd.

Amendement 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 moet ertoe leiden dat een 
aanzienlijk deel van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb gaat. Een aanzienlijk deel van de 
totale begroting van Horizon 2020 wordt 
gereserveerd voor begunstigden uit de 
particuliere sector.

Or. en



AM\907403NL.doc 71/142 PE492.710v01-00

NL

Amendement 629
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 en de vereenvoudiging van 
de aanvraagprocedures zouden ertoe 
moeten leiden dat ten minste 15% van de
totale gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit
"Maatschappelijke uitdagingen" naar
kmo's gaat.

Or. en

Amendement 631
Philippe Lamberts



PE492.710v01-00 72/142 AM\907403NL.doc

NL

namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het mkb-instrument wordt 
hoofdzakelijk op basis van een bottom-
upbenadering geïmplementeerd. Het 
instrument wordt uitsluitend ingezet op de 
prioritaire gebieden die worden genoemd 
in de specifieke doelstelling "leiderschap 
op het gebied van ontsluitende en 
industriële technologieën", zoals bepaald 
in bijlage I, deel II , punt 1, en in elk van 
de specifieke doelstellingen onder de 
prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen", zoals bepaald in bijlage I, 
deel III, de punten 1 tot en met 6. In 
voorkomend geval kan het ook worden 
gebruikt als instrument voor pre-
commerciële inkoop of opdrachten 
betreffende innovatieve oplossingen voor 
een aangetoonde gemeenschappelijke 
behoefte van de aanbestedende 
overheidsinstanties op EU-niveau.

Or. en

Amendement 632
Catherine Trautmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overeenkomstig het bepaalde in de 
leden 1 en 3, voert de Commissie 
evaluaties uit en brengt zij verslag uit over 
de graad van participatie van het mkb aan 
de onderzoeksprogramma's. Indien de 
15%-doelstelling niet wordt bereikt, 
onderzoekt de Commissie de oorzaken 
daarvan en stelt zij zonder verwijl nieuwe 
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maatregelen voor om dit doel alsnog te 
bereiken.

Or. fr

Amendement 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bovendien wordt ten minste 10% 
van de begroting van de pijlers 2 en 3 
gereserveerd voor het specifieke mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 634
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Voorts moet bijzondere aandacht 
worden besteed aan een adequate 
deelname van het mkb aan en 
vertegenwoordiging in de 
bestuursstructuren van de Europese 
onderzoeksruimten, en met name van 
publiek-private partnerschappen. 

Or. en

Amendement 635
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Samenwerkingsprojecten en 
partnerschapsprogramma

Horizon 2020 wordt hoofdzakelijk 
geïmplementeerd via transnationale 
samenwerkingsprojecten, die worden 
opgezet na oproepen tot het indienen van 
voorstellen, als bepaald in de jaarlijkse 
werkprogramma's van Horizon 2020. 
Deze projecten worden aangevuld met 
publiek-private en publiek-publieke 
partnerschappen, die in samenwerking 
met de lidstaten worden opgezet.

Or. en

Amendement 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Sneltraject voor innovatie

1. Om de commercialisering en de 
verspreiding van innovatie te bespoedigen 
dient 20% van de EU-financiering in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële 
technologieën" en van elk van de 
"Maatschappelijke uitdagingen", bedoeld 
in Deel III, te worden gereserveerd voor
het "Sneltraject voor innovatie".
2. Het "Sneltraject voor innovatie" is een 
op een bottom-upbenadering berustend 
instrument dat als doel heeft de tijd tussen 
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idee en markt significant te verkorten en 
naar verwachting de deelname van de 
industrie alsook van kmo's en eerste 
aanvragers in Horizon 2020 zal doen 
toenemen. Bovendien moet het de 
investeringen van de particuliere sector in 
O&O&I stimuleren, onderzoek en 
innovatie met het oog op het creëren van 
waarde promoten en de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën in innovatieve 
producten waar vraag naar is versnellen, 
wat de toekomstige ondernemingen, de 
economische groei en de werkgelegenheid 
zal ondersteunen.
3. De activiteiten in het kader van het 
Sneltraject bestrijken de volledige 
innovatiecyclus maar moeten vooral 
gericht zijn op innovatiegerelateerde 
activiteiten, de experimentele fase en de 
pre-commerciële ontwikkeling, met 
inbegrip van de ontwikkelingsfasen tussen 
de demonstratie van de technologie en het 
in de handel brengen, inclusief 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, prenormatief onderzoek 
en normering, alsook het op de markt 
brengen van innovaties.
4. Het "Sneltraject voor innovatie" moet 
een zichtbaar subsidiëringsinstrument 
worden, met een eenvoudige en snelle 
toegang voor toegepast onderzoek in 
samenwerkingsverband, na een 
bijzondere selectieprocedure als bepaald 
in Verordening (EU) nr. xxxx/2012 
[Regels voor deelname en verspreiding].

Or. en

Motivering

Taking due account of the programme's intended shift towards innovation, Horizon 2020 
needs to provide at least one instrument that systematically allows innovative ideas to be 
evaluated and funded at any time, applying a fast, standardized and reliable procedure. An 
'open call' or 'bottom up' instrument with a guaranteed six months of time-to-grant', will 
ensure that innovative ideas do not risk to be outdated once the project can finally start. This 
will also increase industry participation.
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Amendement 637
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 
specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken.

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 
specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken. Publiek-private 
partnerschappen waarin lidstaten 
participeren garanderen dat de lidstaten 
op nationaal niveau kunnen beslissen of 
zij deze ondersteunen, en zo ja, op welke 
wijze, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de 
beste Europese actoren er ten volle aan 
deelnemen.

Or. en

Amendement 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 
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specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken.

specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken. Excellentie is het 
belangrijkste criterium bij de selectie van 
de deelnemers.

Or. en

Amendement 639
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
die van strategisch belang zijn voor het 
concurrentievermogen en het industrieel 
leiderschap van de Unie te ondersteunen of 
specifieke maatschappelijke uitdagingen 
aan te pakken.

1. Horizon 2020 mag worden uitgevoerd 
via publiek-private partnerschappen, 
waarbij alle betrokken partners zich ertoe 
verbinden de ontwikkeling en uitvoering 
van preconcurrentiële onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die van strategisch 
belang zijn voor het concurrentievermogen 
en het industrieel leiderschap van de Unie 
te ondersteunen of specifieke 
maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken.

Or. en

Amendement 640
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
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de bijbehorende basisbesluiten; aan 
nieuwe publiek-private partnerschappen 
opgezet op basis van artikel 187 VWEU; 
en aan andere financieringsorganen, als 
bedoeld in artikel [55, lid 1, onder b), punt
(v) of (vii)] van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [nieuw Financieel Reglement]. 
Deze vorm van partnerschappen wordt 
uitsluitend toegepast wanneer de
reikwijdte van de nagestreefde 
doelstellingen en de omvang van de 
benodigde middelen zulks rechtvaardigen;

de bijbehorende basisbesluiten en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement], na een kosten-
batenanalyse en een grondige evaluatie
van hun beheer en functionering op basis 
van de criteria van openheid, 
transparantie, effectiviteit en efficiëntie, 
en van de criteria van lid 3;

Or. en

Amendement 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen; De Commissie stelt een 
enkele financieringsbron ter beschikking, 
behalve wanneer er een duidelijke 
overeenkomst bestaat tussen de 
Commissie en de lidstaten om te voorzien 
in voldoende begrotingsmiddelen voor 
gezamenlijke financiering van een 
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specifiek initiatief.

Or. en

Motivering

Institutionalised PPPs are associated with high administrative overhead and require long 
time for preparation. New PPPs meeting the defined criteria should be based on a funding 
model with a single source of funding. A single source of funding in Horizon 2020 is the 
preferred solution with respect to simplifying the implementation of projects and to ensuring 
equal chances for participation in the different participating countries.

Amendement 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;

(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld in 
artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of (vii)] 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen, de 
overeenstemming met de bestaande 
beleidsdoelstellingen van de EU en de 
omvang van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 643
Philippe Lamberts
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aangaan van contractuele afspraken 
tussen de partners in de zin van lid 1, 
bevattende een beschrijving van de 
doelstellingen van het partnerschap, de 
respectieve verplichtingen van de partners, 
de belangrijkste prestatie-indicatoren en de 
te verrichten prestaties, inclusief de 
identificatie van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 moeten worden ondersteund

(b) het aangaan van contractuele afspraken 
tussen de partners in de zin van lid 1, 
bevattende een beschrijving van de 
doelstellingen van het partnerschap, de 
respectieve verplichtingen, taken en 
verantwoordelijkheden van de partners, de
beleidsbeginselen die een open en 
transparante functionering en deelneming 
van de belanghebbenden garanderen, de
belangrijkste prestatie-indicatoren en de te 
verrichten prestaties, inclusief de 
identificatie van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 moeten worden ondersteund.

Or. en

Amendement 644
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Nieuwe publiek-private 
partnerschappen worden slechts in 
uitzonderingsgevallen opgericht, wanneer 
de reikwijdte van de nagestreefde 
doelstellingen zulks rechtvaardigt en 
wanneer kan worden aangetoond dat geen 
enkele andere vorm van partnerschap of 
financieringsinstrument het beoogde doel 
kan helpen verwezenlijken of kan zorgen 
voor het nodige hefboomeffect en 
deelneming van de actoren.
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Or. en

Amendement 645
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Geen nieuwe publiek-private 
partnerschappen worden opgezet op basis 
van artikel 187 VWEU

Or. en

Amendement 646
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Publiek-private partnerschappen worden 
op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd op basis van de volgende 
criteria:

3. Publiek-private partnerschappen worden 
op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd en opgericht en moeten op
dezelfde open en transparante wijze 
functioneren. Elk nieuw opgericht 
publiek-privaat partnerschap moet ten 
minste gebaseerd zijn op de volgende 
criteria:

Or. en

Amendement 647
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Publiek-private partnerschappen worden 
op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd op basis van de volgende 
criteria:

3. Publiek-private partnerschappen worden 
op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd en uitgevoerd op basis van 
de volgende criteria:

Or. ro

Amendement 648
Francesco De Angelis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de toegevoegde waarde van optreden op 
het EU-niveau en de toegevoegde waarde 
van het instrument van het publiek-
private partnerschap, dat ervoor zorgt dat 
onderzoeksresultaten en innovaties op de 
markt komen in gebieden waar het mkb 
een sleutelrol speelt door groei op lokaal 
niveau te genereren;

Or. en

Motivering

Public-private partnerships can play a very strategic and efficient role in the development of 
SMEs, also in the light of the territorial impact it produces.

Amendement 649
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 650
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken door gemeenschappelijke 
doelstellingen binnen Horizon 2020, 
duidelijke en meetbare maatschappelijke 
doelstellingen en doelstellingen met 
betrekking tot het concurrentievermogen 
te formuleren, met inbegrip van het 
scheppen van werkgelegenheid en het 
oprichten van ondernemingen, het 
creëren van intellectuele eigendom, 
opleidings/scholingsdoelstellingen en een 
verantwoordingsplicht betreffende het 
halen van deze doelstellingen;

Or. en

Amendement 651
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de omvang van het effect op het
vermogen om het industriële 
concurrentievermogen, de duurzame groei 
en de sociaaleconomische vraagstukken te 
bevorderen, waarbij moet worden erkend 
dat de mogelijke voordelen van 
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individuele projecten niet altijd 
voorspelbaar zijn;

Or. en

Amendement 652
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 653
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

The financing modalities of Horizon 2020 including Public Private Partnerships should 
answer the pressing socio-economic needs, such as job creation, and should ensure better 
synergies with the societal challenges as identified in Horizon 2020 under the Part III.
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Amendement 654
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 655
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het engagement op de lange termijn van 
alle partners op basis van een gedeelde 
visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;

(c) het engagement op de lange termijn van 
alle partners op basis van een gedeelde 
visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen; in het bijzonder het 
financiële engagement, onder meer in 
contanten, van de deelnemers uit de 
particuliere sector;

Or. en

Amendement 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het engagement op de lange termijn
van alle partners op basis van een gedeelde 
visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;

(c) het engagement van alle partners op 
basis van een gedeelde visie en duidelijk 
omschreven doelstellingen;

Or. en

Motivering

The request for a “long-term commitment” is difficult for the private sector. Under the 
current economic conditions planning periods in industry are much shorter. There is no 
sufficient economic stability to expect that the private sector commit resources and budget 
over several years. More flexibility is required here.

Amendement 657
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de verplichting van een veelheid 
van partners naast de particuliere sector, 
in het bijzonder een nauwe betrokkenheid 
van universiteiten en onderzoekers, bewijs 
van een effectief engagement van het mkb 
alsook de deelname van andere actoren, 
zoals overheidsbedrijven en organisaties 
uit de non-profitsector en het 
maatschappelijke middenveld;

Or. en

Amendement 658
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een duidelijke omschrijving van de rol
die elk van de partners vervult en de 
overeengekomen prestatie-indicatoren voor 
de gekozen periode.

(e) een duidelijke omschrijving van de rol
en de verantwoordelijkheden van elk van 
de partners en de overeengekomen 
prestatie-indicatoren voor de gekozen 
periode.

Or. en

Amendement 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 660
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het bewijs van een open, 
transparant en participatief 
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bestuurssysteem en van naleving van de 
beginselen van een gezond financieel 
beheer;

Or. en

Amendement 661
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de betrokkenheid bij het 
partnerschap van alle belanghebbenden 
over de hele waardeketen, met inbegrip 
van de eindgebruikers, het mkb en 
onderzoeksinstellingen.

Or. en

Amendement 662
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – punt 3 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) verplichte activiteiten die de 
integratie waarborgen van de 
kennisdriehoek onderwijs, onderzoek en 
innovatie;

Or. en

Amendement 663
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie voert een omvattende 
evaluatie en effectbeoordeling uit van de 
partnerschappen opgezet op grond van het 
KP7 (platforms van gemeenschappelijk 
technologie, de publiek-private 
partnerschappen op grond van het 
Europees economisch herstelplan, en ook 
de kennis- en innovatiegemeenschap 
opgezet door het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie), voordat de 
steunverlening aan bestaande 
partnerschappen wordt voortgezet of 
steun wordt verleend aan het opzetten van 
nieuwe partnerschappen. 
Op grond van de evaluatie en beoordeling 
zal de Commissie tijdens de uitvoering 
van Horizon 2020 een voorstel indienen 
om het bestuur en functioneren van de 
bestaande publiek-private 
partnerschappen drastisch te verbeteren 
in de zin van meer effectiviteit en 
doelmatigheid, open en transparant 
functioneren en het voorkomen van 
belangenconflicten. 
In het bijzonder zullen de beoordeling en 
de toetsing gericht zijn op de effecten op 
het mkb en kleinere 
onderzoeksorganisaties, zodat zij meer 
betrokken worden bij de opstelling van de 
onderzoeksagenda en de participatie. 

Or. en

Amendement 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Uiterlijk een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
worden zowel de bestaande als nieuwe 
publiek-private partnerschappen aan een 
grondig onderzoek onderworpen waarbij 
gepeild wordt naar hun Europese 
toegevoegde waarde. De bevindingen 
daarvan worden voorgelegd aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Indien uit het grondig onderzoek 
blijkt dat niet is voldaan aan het criterium 
van Europese toegevoegde waarde, 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad besluiten de betrokken publiek-
private partnerschappen niet langer te 
financieren.  

Or. en

Amendement 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. De publiek-private 
partnerschappen maken 
overheidssubsidies toegankelijk via 
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transparante procedures en hoofdzakelijk 
via oproepen tot het indienen van 
voorstellen, met regels voor deelneming 
die overeenstemmen met die van Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 667
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 draagt bij aan het 
versterken van publiek-publieke 
partnerschappen, waarbij acties op 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau gezamenlijk ten uitvoer worden 
gelegd binnen de Unie.

1. Horizon 2020 draagt bij aan het 
versterken van publiek-publieke 
partnerschappen, waarbij acties op 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau gezamenlijk ten uitvoer worden 
gelegd binnen de Unie. Het bedrag voor de 
financiering van publiek-publieke 
partnerschappen zal niet hoger zijn dan 
15% van de totale begroting voor Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 668
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Horizon 2020 draagt bij aan het 
versterken van publiek-publieke 
partnerschappen, waarbij acties op 
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau gezamenlijk ten uitvoer worden 
gelegd binnen de Unie.

1. Horizon 2020 draagt bij aan het 
versterken van publiek-publieke 
partnerschappen, waarbij acties op lokaal,
regionaal, nationaal en internationaal 
niveau gecoördineerd, geharmoniseerd en
gezamenlijk ten uitvoer worden gelegd 
binnen de Unie.
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Or. en

Amendement 669
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten en deze initiatieven 
kunnen, in voorkomend geval, ook regio’s 
en steden omvatten. De financiële 
bijdrage van de Unie is afhankelijk van 
het bestaan van een Europese 
toegevoegde waarde en de aanvullende 
aard van de middelen.

Or. en

Amendment 670
Oreste Rossi

Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen de regio's van de lidstaten, bij 
voorkeur regio's die deel uitmaken van 
eenzelfde euregio of van dezelfde 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking in de zin van Verordening 
(EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende een Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS).*
* PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19.

Or. it
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Amendement 671
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten, steden en regio's.

Or. en

Amendement 672
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deelname van de Unie aan 
programma’s die overeenkomstig artikel 
185 VWEU door meerdere lidstaten 
worden opgezet.

(b) deelname van de Unie aan 
programma’s die overeenkomstig artikel 
185 VWEU door meerdere lidstaten 
worden opgezet en waaraan in 
voorkomend geval subnationale 
overheden deelnemen.

Or. en

Amendement 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deelname van de Unie aan 
programma’s die overeenkomstig artikel 
185 VWEU door meerdere lidstaten 

(b) deelname van de Unie aan 
programma’s die overeenkomstig artikel 
185 VWEU door meerdere regionale 
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worden opgezet. overheden of lidstaten worden opgezet.

Or. en

Amendement 674
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, gesloten door 
de entiteiten die aan de gezamenlijke 
uitnodigingen en acties deelnemen. Het 
ERA-NET-instrument kan gepaard gaan 
met een doelstelling om regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Het ERA-NET-instrument kan gepaard 
gaan met een doelstelling om regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Or. ro

Amendement 675
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, gesloten door
de entiteiten die aan de gezamenlijke 
uitnodigingen en acties deelnemen. Het 
ERA-NET-instrument kan gepaard gaan 
met een doelstelling om regels en 

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van de
resultaten van de entiteiten die aan de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen. Het ERA-NET-instrument kan 
gepaard gaan met een doelstelling om 
regels en uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
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uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Or. pl

Motivering

Het voortzetten van onderzoek mag niet afhangen van het bedrag van de financiering maar 
van de geboekte resultaten.

Amendement 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, gesloten door de 
entiteiten die aan de gezamenlijke 
uitnodigingen en acties deelnemen. Het 
ERA-NET-instrument kan gepaard gaan 
met een doelstelling om regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, in geld of in 
natura, gesloten door de entiteiten die aan 
de gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen. Het ERA-NET-instrument kan 
gepaard gaan met een doelstelling om 
regels en uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Or. en

Amendment 677
Francesco De Angelis

Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 2 – subparagraph 2
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Text proposed by the Commission Amendment

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, gesloten door de 
entiteiten die aan de gezamenlijke 
uitnodigingen en acties deelnemen. Het 
ERA-NET-instrument kan gepaard gaan 
met een doelstelling om regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, in geld of in 
natura gesloten door de entiteiten die aan 
de gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen. Het ERA-NET-instrument kan 
gepaard gaan met een doelstelling om 
regels en uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Or. it

Motivering

Deelnemende organen die niet over voldoende liquiditeiten beschikken, kunnen in ieder geval 
een significante bijdrage leveren in de vorm van diensten, structuren of personele middelen.

Amendement 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van een 
significant niveau van voorafgaande 
financiële verbintenissen, gesloten door de 
entiteiten die aan de gezamenlijke 
uitnodigingen en acties deelnemen. Het 
ERA-NET-instrument kan gepaard gaan 
met een doelstelling om regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.

Voor de uitvoering van lid 2, onder a), 
hangt extra financiering af van 
voorafgaande indicatieve financiële 
verbintenissen, in geld of in natura,
gesloten door de entiteiten die aan de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen. Het ERA-NET-instrument kan 
gepaard gaan met een doelstelling om 
regels en uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties te 
harmoniseren. Het kan tevens worden 
gebruikt om een initiatief op grond van 
artikel 185 VWEU voor te bereiden.
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Or. en

Motivering

This article should be modified in order to introduce the possibility to admit financial 
commitments of participating entities either in cash or in kind.

Amendement 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de uitvoering van lid 2, onder b), 
worden dergelijke initiatieven uitsluitend 
voorgesteld indien er behoefte bestaat aan 
een specifieke uitvoeringsstructuur en de 
deelnemende landen veel belang hechten 
aan integratie op wetenschappelijk, 
beleidsmatig en financieel niveau.
Daarnaast worden voorstellen voor 
initiatieven als bedoeld onder b) 
vastgesteld op basis van alle onderstaande 
criteria:

Voor de uitvoering van lid 2, onder b), 
worden dergelijke initiatieven uitsluitend 
voorgesteld indien er behoefte bestaat aan 
een specifieke uitvoeringsstructuur en de 
deelnemende landen en/of regio's veel 
belang hechten aan integratie op 
wetenschappelijk, beleidsmatig en 
financieel niveau. Daarnaast worden 
voorstellen voor initiatieven als bedoeld 
onder b) vastgesteld op basis van alle 
onderstaande criteria:

Or. en

Amendement 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen, onder meer over
het bundelen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie;

(b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen en/of regio's, in 
geld of in natura, onder meer
voorafgaande verbintenissen tot het 
bundelen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie;
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Or. en

Amendement 681
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen, onder meer over
het bundelen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie;

(b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen en een goede staat 
van dienst wat resultaten betreft, alsook 
voorafgaande verbintenissen tot het 
bundelen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie;

Or. pl

Motivering

Het voortzetten van onderzoek mag niet afhangen van het bedrag van de financiering maar 
van de geboekte resultaten.

Amendment 682
Francesco De Angelis

Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 2 – subparagraph 3 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

(b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen, onder meer over 
het bundelen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie;

b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen, in geld of in 
natura, onder meer over het bundelen van 
nationale en/of regionale investeringen 
voor transnationaal onderzoek en 
innovatie;

Or. it

Motivering

Zie amendement op art. 20, lid 2, alinea 2.
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Amendement 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) duidelijke financiële verbintenissen van 
de deelnemende landen, onder meer over 
het bundelen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie;

(b) indicatieve financiële verbintenissen 
van de deelnemende landen en/of regio's,
in geld of in natura, onder meer
voorafgaande verbintenissen tot het 
samenvoegen van nationale en/of regionale 
investeringen voor transnationaal 
onderzoek en innovatie, en in voorkomend 
geval tot het bundelen van middelen;

Or. en

Motivering

This article should be modified in order to introduce the possibility to admit financial 
commitments of participating entities either in cash or kind.

Amendement 684
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de toegevoegde waarde van optreden op 
het niveau van de lidstaten;

Or. pl

Motivering

De toegevoegde waarde kan worden berekend als de som van de toegevoegde waarde die in 
de lidstaten is opgetekend.
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Amendement 685
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In derde landen gevestigde entiteiten 
alsmede internationale organisaties komen 
onder de in Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Regels voor deelname] vermelde 
voorwaarden in aanmerking voor deelname 
aan acties onder contract in het kader van 
Horizon 2020. Internationale 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties wordt bevorderd 
tussen en binnen specifieke programma’s 
van Horizon 2020, met name om de 
volgende doelstellingen te verwezenlijken:

1. In derde landen gevestigde entiteiten 
alsmede internationale organisaties komen 
onder de in Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Regels voor deelname] vermelde 
voorwaarden in aanmerking voor deelname 
aan acties onder contract in het kader van 
Horizon 2020. Internationale 
samenwerking met derde landen – in het 
bijzonder de strategische partners van de 
Unie - en internationale organisaties wordt 
bevorderd tussen en binnen specifieke 
programma’s van Horizon 2020, met name 
om de volgende doelstellingen te 
verwezenlijken:

Or. en

Amendement 686
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's.

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's en 
in voorkomend geval internationale 
verbintenissen, zoals het bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen.

Or. en
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Amendement 687
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) steun verlenen aan de 
totstandbrenging van op mundiale schaal 
concurrentiële centra van 
uitmuntendheid, die van de Europese 
Unie een hub en wereldleider voor 
toponderzoek en innovatie maken.

Or. en

Amendement 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

Internationale samenwerkingsactiviteiten kunnen alleen berusten op de beginselen van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds voordeel. Gezien het algemene karakter van het 
kaderprogramma, zou het contraproductief zijn er een aantal restrictieve criteria aan toe te 
voegen. De hier voorgestelde definitie van gerichte acties is overgenomen van bijlage I van 
het 7e kaderprogramma. Zij strookt met de keuze van sectoren waarin de EU besloten heeft 
ontwikkelingshulp te verlenen.

Amendement 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 690
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Gerichte acties die tot doel hebben de 
samenwerking met specifieke derde landen 
of groepen derde landen te bevorderen, 
worden uitgevoerd op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel, rekening houdend met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en marktperspectieven ervan, 
alsook het verwachte effect. Bij deze 
samenwerking is het zaak rekening te 
houden met de wetenschappelijke en 
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technologische capaciteiten van de 
ultraperifere gebieden en de landen en 
gebiedsdelen overzee.

Or. fr

Motivering

De ultraperifere gebieden en de landen en gebiedsdelen overzee hebben hun 
wetenschappelijke en technologische capaciteiten ontwikkeld met als doel zich op te werpen 
als centra van excellentie in hun regio. De Europese Unie zou hiervan gebruik kunnen maken 
als samenwerkingsplatform.

Amendement 692
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er moeten doelgerichte acties ten uitvoer 
worden gelegd om de samenwerking met 
specifieke derde landen of groepen van
derde landen – met name met de 
strategische partners van de Unie – te 
bevorderen op basis van
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel. Daarbij dient
rekening te worden gehouden met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en de marktkansen van deze 
landen, alsook met het verwachte effect.

Or. en

Amendement 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij samenwerkingsprioriteiten wordt 
rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie.

Or. fr

Motivering

Internationale samenwerkingsactiviteiten kunnen alleen berusten op de beginselen van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds voordeel. Gezien het algemene karakter van het 
kaderprogramma, zou het contraproductief zijn er een aantal restrictieve criteria aan toe te 
voegen. De hier voorgestelde definitie van gerichte acties is overgenomen van bijlage I van 
het 7e kaderprogramma. Zij strookt met de keuze van sectoren waarin de EU besloten heeft 
ontwikkelingshulp te verlenen.

Amendement 694
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij samenwerkingsprioriteiten wordt 
rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie en mundiale 
milieuomstandigheden.

Or. fr

Amendement 695
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bij samenwerkingsprioriteiten wordt 
rekening gehouden met ontwikkelingen in 
het beleid van de Unie.

Or. fr

Amendement 696
Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 697
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Samenwerking met derde landen op 
het gebied van onderzoek met mogelijk 
tweeërlei gebruik moet worden vermeden 
met landen die de mensenrechten, de VN-
resoluties en het internationale recht niet 
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naleven.

Or. en

Amendement 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Daarnaast worden in het kader van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen", als 
uiteengezet in bijlage I, deel III, punt 6.3.2, 
onder d), horizontale en 
sectoroverschrijdende Horizon 2020-
activiteiten uitgevoerd om de strategische 
ontwikkeling van internationale 
samenwerking te bevorderen.

3. Daarnaast worden in het kader van de 
specifieke doelstelling "Europa in een 
veranderende wereld - Inclusieve, 
innovatieve en reflexieve samenlevingen", 
als uiteengezet in bijlage I, deel III, punt 
6.3.2, onder d), horizontale en 
sectoroverschrijdende Horizon 2020-
activiteiten uitgevoerd om de strategische 
ontwikkeling van internationale 
samenwerking te bevorderen.

Or. en

Amendement 699
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Samenwerking met entiteiten in 
derde landen die in een militair of 
territoriaal conflict verwikkeld zijn, of 
waarvan redelijkerwijs wordt vermoed dat 
zij de mensenrechten schenden, moet 
beperkt worden en de specifieke regels 
van Verordening (EU) nr. XX/XX [Regels 
voor deelneming] naleven.

Or. en
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Motivering

Adjacent to this submission are another set of amendments to the Rules for Participation in 
Horizon 2020. That amendment outlines specific rules for countries falling under the criteria 
described above and requires thorough reporting ensuring a "firewall" between EU research 
funding and the military or territorial conflict or human rights violation in question.

Amendement 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Om de administratieve lasten voor 
de deelnemers te beperken, aanvaardt de 
Commissie de nationale boekhoudkundige 
praktijken van de begunstigden. 

Or. en

Amendement 701
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het totale krediet dat wordt 
toegewezen aan internationale 
samenwerking bedraagt ten minste 4% 
van de totale begroting van het Horizon 
2020-programma.

Or. en

Amendement 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Begunstigden die gedurende drie 
opeenvolgende jaren positieve audits 
hebben gekregen, worden aan een lichtere 
controleprocedure onderworpen om een 
meer op vertrouwen gebaseerde 
benadering te bevorderen.

Or. en

Amendement 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie, communicatie en verspreiding Informatie, communicatie, exploitatie en 
verspreiding

Or. en

Amendement 704
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. De in 
het kader van Horizon 2020 aan 
communicatie toegewezen 
begrotingsmiddelen dragen ook bij tot het 
verzorgen van de communicatie over de 

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten; al 
deze acties, inclusief de 
communicatieacties, moeten beschikbaar 
en toegankelijk worden gemaakt voor 
personen met een handicap evenals voor 
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politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstelling van deze 
verordening.

de andere personen. De in het kader van 
Horizon 2020 aan communicatie 
toegewezen begrotingsmiddelen dragen 
ook bij tot het verzorgen van de 
communicatie over de politieke prioriteiten 
van de Unie, voor zover deze verband 
houden met de algemene doelstelling van 
deze verordening.

Or. es

Motivering

Doel van het amendement is de situatie van personen met een handicap te verbeteren door 
ervoor te zorgen dat hun de gelegenheid wordt geboden om toegang te hebben tot informatie 
en communicatie over en verspreiding van de resultaten in het kader van Horizon 2020.

Amendement 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. De in 
het kader van Horizon 2020 aan 
communicatie toegewezen 
begrotingsmiddelen dragen ook bij tot het 
verzorgen van de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstelling van deze 
verordening.

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. De in 
het kader van Horizon 2020 aan 
communicatie toegewezen 
begrotingsmiddelen dragen ook bij tot het 
verzorgen van de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstelling van deze 
verordening. In het bijzonder verstrekt de 
Commissie tijdige en correcte informatie 
aan de lidstaten.

Or. en
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Amendement 706
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. De in 
het kader van Horizon 2020 aan 
communicatie toegewezen 
begrotingsmiddelen dragen ook bij tot het 
verzorgen van de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstelling van deze 
verordening.

De Europese Commissie implementeert 
informatie- en communicatieacties over 
Horizon 2020, met inbegrip van 
communicatiemaatregelen inzake 
ondersteunde projecten en resultaten. De in 
het kader van Horizon 2020 aan 
communicatie toegewezen 
begrotingsmiddelen dragen ook bij tot het 
verzorgen van de communicatie over de 
politieke prioriteiten van de Unie, voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstelling van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 707
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel.

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel. Alle 
informatie- en communicatieacties 
betreffende Horizon 2020, met inbegrip 
van de communicatie over ondersteunde 
projecten, onderzoeksresultaten en 
evaluatieresultaten worden openbaar en 
toegankelijk gemaakt in digitaal formaat.

Or. en
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Amendement 708
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel.

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel, waarbij er in 
het bijzonder op wordt gelet dat deze 
informatie voor iedereen gemakkelijk 
toegankelijk is, met name voor personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 709
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle informatie- en communicatieacties 
betreffende Horizon 2020, met inbegrip 
van de communicatie over ondersteunde 
projecten en resultaten, worden ter 
beschikking gesteld van en toegankelijk 
gemaakt voor personen met een handicap 
op dezelfde basis als voor andere 
personen.

Or. en

Amendement 710
Catherine Trautmann, Henri Weber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle informatie en communicatieactiviteit 
betreffende Horizon 2020, met inbegrip 
van de communicatie over de resultaten 
en de ondersteunde projecten moeten op 
basis van het beginsel van gelijke 
behandeling in een toegankelijk formaat 
ter beschikking worden gesteld van 
personen met een handicap.

Or. fr

Amendement 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

At the current time CORDIS is one of the most complex and difficult programs to deal with. If 
we want to make an easier access of society, researchers and companies  to information, it is 
needed to review the program and to extend the information and make an easier acces to all 
the proposals and grants.
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Amendement 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat ook in de landen en gebiedsdelen overzee initiatieven worden ontwikkeld 
om "Horizon 2020" beter bekend te maken.

Amendement 713
Patrizia Toia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Emphasis must be place on persons with disabilities and their accessibility needs for the 
activities linked to information, communication and dissemination of Horizon 2020. In 
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addition, there is a need for capacity-building as persons with disabilities and their 
representative organisations are under-represented groups in research and innovation 
programmes, as well as in dialogue and consultation with the public.

Amendement 714
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 715
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) gerichte bijstand voor projecten en 
consortia om hun toegang te verlenen tot 
de vaardigheden die nodig zijn om de 
verstrekking en verspreiding van de 
resultaten doeltreffender te laten verlopen;

(b) gerichte bijstand voor projecten en 
consortia om hun passende toegang te 
verlenen tot de vaardigheden die nodig zijn 
om de verstrekking en verspreiding van de 
resultaten doeltreffender te laten verlopen;

Or. en

Amendement 716
Patrizia Toia
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat;

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat, en de 
noodzakelijke communicatie en 
verspreiding ervan bij de 
wetenschappelijke gemeenschap, de 
industrie en de bevolking;

Or. en

Motivering

Emphasis must be place on persons with disabilities and their accessibility needs for the 
activities linked to information, communication and dissemination of Horizon 2020. In 
addition, there is a need for capacity-building as persons with disabilities and their 
representative organisations are under-represented groups in research and innovation 
programmes, as well as in dialogue and consultation with the public.

Amendement 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat;

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat, 
bijvoorbeeld door het ondersteunen van 
de totstandkoming van specifieke 
infobalies of instituten die 
onderzoeksresultaten verzamelen;
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Or. en

Motivering

Clearing houses could gather all research findings for certain specific areas that help avoid 
unnecessary and expensive duplication of research efforts, and ensure effective dissemination 
of these results. Furthermore, clearing houses could play a role in exchanges between 
research institutes and other stakeholders.

Amendement 718
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat;

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat en, in 
voorkomend geval, het kenbaar maken en 
verspreiden ervan bij de 
wetenschappelijke gemeenschap en het 
groot publiek;

Or. en

Amendement 719
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 

(c) analyses door deskundigen waarbij de 
resultaten van verscheidene projecten, 
inclusief projecten die eventueel uit andere 
bronnen worden gefinancierd, bijeen 
worden gebracht en geëvalueerd in 
gebruiksvriendelijke en toegankelijke 
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bevindingen worden samengevat; digitale databanken van resultaten, en 
rapporten worden opgesteld waarin de 
belangrijkste bevindingen worden 
samengevat;

Or. pl

Motivering

De rol van de deskundigen is niet beperkt tot het louter samenvatten, maar in het samenvatten 
op basis van een analytische evaluatie van de gegevens die de uitgevoerde projecten hebben 
opgeleverd.

Amendement 720
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat;

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke en toegankelijke 
digitale databanken en rapporten waarin de 
belangrijkste bevindingen worden 
samengevat;

Or. en

Amendement 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Er moet bijzondere aandacht 
uitgaan naar initiatieven betreffende 
gevoelige ethische kwesties zoals 
onderzoek op het gebied van menselijke 
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embryonale stamcellen (hESC). Op 
dergelijke gebieden neemt de Europese 
Commissie bijzondere maatregelen om 
een brede dialoog en dito debat te 
bevorderen waarin alle standpunten aan 
bod komen.

Or. en

Motivering

There is an urgent need to involve citizens and civil society organisations in this scientific and 
ethical debate. Public debates about hESC research very often set religious authorities and 
confessional organisations in opposition to scientists. There is an honourable tradition of 
religious ethics, but also an equally honourable tradition of ethics based on non-religious 
human values which needs to be brought to bear in this sort of policy debate.

Amendement 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) initiatieven om het maatschappelijk 
middenveld en de organisaties daarvan bij 
het onderzoeks- en innovatieproces te 
betrekken, zoals door het opstellen van 
onderzoeksagenda's en het gezamenlijk 
creëren van kennis.

Or. en

Amendement 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) initiatieven die erop gericht zijn de 
kennis over vraagstukken betreffende 
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wetenschap, technologie en innovatie in 
de Europese samenleving te stimuleren en 
open, wetenschappelijk onderbouwde 
debatten over belangrijke 
maatschappelijke kwesties binnen de 
Europese publieke sfeer te bevorderen;

Or. en

Amendement 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) initiatieven die erop gericht zijn de 
uitvoering van de bepalingen van artikel 
15 over gendergelijkheid en Horizon 2020
te evalueren en bekend te maken;

Or. en

Amendement 725
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) initiatieven die erop gericht zijn de 
deelname van het maatschappelijk 
middenveld en de organisaties en 
instellingen daarvan aan het onderzoeks-
en innovatieproces te bewerkstelligen en 
te bevorderen. 

Or. en
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Amendement 726
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening op te zetten controlesysteem 
wordt zodanig ontworpen dat een adequate 
beheersing van de risico’s in verband met 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
de handelingen en de regelmatigheid en 
wettigheid van de onderliggende 
verrichtingen redelijkerwijs kan worden 
gegarandeerd, rekening houdend met het 
meerjarige karakter van programma’s 
evenals de aard van de betreffende 
betalingen.

1. Het voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening op te zetten controlesysteem 
wordt zodanig ontworpen dat een
voldoende risicobeperking en een
adequate beheersing van de risico’s in 
verband met de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van de handelingen en de 
regelmatigheid en wettigheid van de 
onderliggende verrichtingen redelijkerwijs 
kan worden gegarandeerd, rekening 
houdend met het meerjarige karakter van 
programma’s evenals de aard van de 
betreffende betalingen.

Or. en

Amendement 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Er wordt een ambt van ad-
hocbemiddelaar ingesteld, die moet 
toezien op een eenvormige uitlegging van 
de regels. In geval van een geschil over de 
uitlegging van de regels en de procedures, 
kan de Commissie, eventueel op basis van 
een nieuwe onafhankelijke audit, 
voorgelegd door een van de betrokkenen, 
een geschil bijleggen via een compromis, 
waarover de ad-hocbemiddelaar om 
advies wordt gevraagd.

Or. fr
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Motivering

Onder het 6de en het 7de kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling is met de 
begunstigden een aantal geschillen ontstaan over de uitlegging van de regels, de uitvoering 
van audits door de Europese Commissie en de bevindingen daarvan, wat het nut heeft 
bewezen van de instelling van een bemiddelingsprocedure om juridische procedures zoveel 
mogelijk te vermijden... Om processen te vermijden is het ook nodig om een 
compromisprocedure in te voeren om geschillen snel te beslechten.

Amendement 728
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd lid 3 kan de Commissie 
gedurende maximaal vier jaar na de laatste 
betaling audits verrichten.

Onverminderd lid 3 kan de Commissie 
gedurende maximaal twee jaar na de
voltooiing van een project audits 
verrichten.

Or. en

Amendement 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven, alsook 
een evaluatie van het gebruik van door de 
cruciale ontsluitende technologieën en de 
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informatie- en 
communicatietechnologieën aangeleverde 
oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen.

Or. en

Amendement 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt informatie over 
horizontale kwesties, zoals duurzaamheid 
en klimaatverandering, met inbegrip van 
informatie over het bedrag van 
klimaatgerelateerde uitgaven, de 
participatie van het mkb en de particuliere 
sector, gelijkheid en energie-efficiëntie.
De controle omvat eveneens het 
verstrekken van informatie over de hoogte 
van de financiering van publiek-private 
en publiek-publieke partnerschappen.

Or. en

Amendement 731
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Hieronder valt informatie over 
horizontale kwesties, zoals duurzaamheid 
en klimaatverandering, met inbegrip van 
informatie over het bedrag van 
klimaatgerelateerde uitgaven, alsook over 
de ontwikkelingen op het vlak van de 
participatie van het mkb en uitbreiding 
van de participatie in het algemeen.

Or. en

Amendement 732
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 735
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 736
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 740
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Article 25 – paragraph 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie rapporteert en verspreidt
de resultaten van deze voortgangscontrole.

2. De Commissie rapporteert en verspreid
de resultaten van deze voortgangscontrole
en maakt daarbij in voorkomend geval 
gebruik van een serie, voor de diverse 
instrumenten vergelijkbare 
sleutelindicatoren.

Or. en
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Amendement 741
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Tussentijdse evaluatie

Or. en

Amendement 742
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Evaluaties worden tijdig uitgevoerd
zodat ze in de besluitvorming
meegenomen kunnen worden.

1. Herzieningen en evaluaties worden op 
een zodanig tijdstip uitgevoerd dat ze in de 
besluitvorming kunnen worden
meegenomen.

Or. en

Amendement 743
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) Uiterlijk eind 2017 maakt de 
Commissie met de hulp van onafhankelijke 
deskundigen een evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. De tweede toewijzing van 
middelen uit andere begrotingsposten van 
Horizon 2020 aan het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, wordt pas na deze 
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wordt de voortgang van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
beoordeeld aan de hand van de volgende 
criteria:

evaluatie ter beschikking gesteld mits 
instemming van diegenen die betrokken 
zijn bij de beschikbaarstelling van andere 
begrotingslijnen en indien, na overleg met 
alle betrokken partijen en na instemming 
van het Europees Parlement en de Raad, 
overeengekomen wordt dat de 
doelstellingen van deze delen van Horizon 
2020 het beste kunnen worden bereikt via 
het opvoeren van EIT-acties. Bij de 
evaluatie wordt de voortgang van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie beoordeeld aan de hand van de 
volgende criteria:

Or. en

Amendement 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) Uiterlijk eind 2017 maakt de 
Commissie met de hulp van onafhankelijke 
deskundigen een evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie. Bij de evaluatie wordt de 
voortgang van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria:

Or. en

Amendement 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het verbruik van de eerst toegewezen 
middelen, als bedoeld in artikel 6, lid 3), 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de hoeveelheid geld die voor de 
ontwikkeling van de eerste golf KIG’s is 
gebruikt en het effect van het zaaikapitaal 
voor de tweede fase, en het vermogen van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie om middelen aan te trekken 
van de partners in de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) en van 
de particuliere sector, als uiteengezet in 
Verordening XX/2010 [herziene 
verordening betreffende het EIT];

Schrappen

Or. en

Amendement 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de 
kennis- en innovatiegemeenschappen aan 
de prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling
“Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën” 
van Horizon 2020.

(iii) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de 
kennis- en innovatiegemeenschappen aan 
de prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen, de genderdoelstellingen en de 
specifieke doelstelling “Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën” alsook de doelstelling 
"genderinnovatie" van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a – sub –iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) de mogelijkheid van de KIG's om 
belangrijke nieuwe partners op te nemen 
die een toegevoegde waarde kunnen 
inbrengen.

Or. en

Amendement 748
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

worden aspecten in overweging genomen 
die verband houden met de verdere
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van 
kansengelijkheid, en wordt rekening 
gehouden met de actuele bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen. De evaluatie kan 
leiden tot het afwijzen van een deel van 
het programma of tot de actualisering 
ervan op basis van nieuwe data die zijn 
verkregen in de loop van de uitvoering 
van het programma.

Or. pl

Motivering

Dank zij een open analyse van de onderzoeksresultaten op relevante seminars en conferenties 
kunnen onafhankelijke deskundigen evalueren in hoeverre de doelstellingen bereikt zijn en 
mogelijke correcties voorstellen, of zelfs een project verwerpen.

Amendement 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 

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

waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van
genderaspecten en gendergelijkheid in 
onderzoeksaciviteiten, en wordt rekening 
gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

Or. en

Amendement 750
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 

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

waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's en lidstaten, 
voor kmo's en voor de bevordering van 
kansengelijkheid, en wordt rekening 
gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

Or. ro

Amendement 751
Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 

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

hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de
verspreiding en benutting van 
onderzoeksresultaten en met de toegang 
tot financieringsmogelijkheden voor 
deelnemers in alle regio's, in het bijzonder 
die welke ondervertegenwoordigd zijn in 
de onderzoeksprogramma's, voor kmo's en 
voor de bevordering van kansengelijkheid,
en wordt rekening gehouden met de 
bijdrage die de maatregelen leveren aan de 
prioriteiten van de Unie inzake slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
resultaten wat betreft het 
langetermijneffect van de maatregelen die 
eraan vooraf gingen.

Or. en

Amendement 752
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 

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

en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van 
kansengelijkheid, en wordt rekening 
gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen. Bij de evaluatie 
worden de lidstaten betrokken om ervoor 
te zorgen dat de complementariteit en de 
Europese toegevoegde waarde van het 
onderzoeks- en innovatiebeleid van de 
lidstaten en de lokale overheden 
gegarandeerd worden.

Or. fr

Amendement 753
Anna Záborská, Jan Březina

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 

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

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

Or. en

Amendement 754
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk in 2016 en daarna om de 
twee jaar voert de Commissie een 
evaluatie uit van de wederzijdse toegang 
van Europese organisaties en organisaties 
uit derde landen tot de 
onderzoeksprogramma's. Deze evaluatie 
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wordt uitgesplitst per land en bevat een 
vergelijking tussen de financiële middelen 
die organisaties uit derde landen uit 
Horizon 2020 hebben ontvangen en die 
welke Europese organisaties uit 
onderzoeksprogramma's van derde landen 
hebben ontvangen.

Or. de

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de toegang van organisaties uit derde landen tot Horizon 2020 
daadwerkelijk wederzijds is, is regelmatige controle van de toegankelijkheid noodzakelijk en 
een controle van de verdeling van de financiële middelen uit Horizon 2020 aan organisaties 
uit derde landen.

Amendement 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een gelijkaardige 
evaluatieprocedure geldt voor de 
gezamenlijke technologie-initiatieven.

Or. en

Amendement 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De prestatie-indicatoren voor de 
algemene doelstellingen en voor het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, zoals vermeld in de inleiding 
van bijlage I bij deze verordening, en voor 

2. De prestatie-indicatoren voor de 
algemene doelstellingen, voor de 
gezamenlijke technologie-initiatieven en 
voor het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie, zoals vermeld in de 
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de in het specifieke programma 
vastgestelde specifieke doelstellingen, met 
inbegrip van de desbetreffende 
referentiescenario's, leveren de 
minimumbasis voor de beoordeling van de 
mate waarin de doelstellingen van Horizon 
2020 zijn bereikt.

inleiding van bijlage I bij deze 
verordening, en voor de in het specifieke 
programma vastgestelde specifieke 
doelstellingen, met inbegrip van de 
desbetreffende referentiescenario's, leveren 
de minimumbasis voor de beoordeling van 
de mate waarin de doelstellingen van 
Horizon 2020 zijn bereikt.

Or. en

Amendement 757
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie
1. De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van 5 jaar met 
ingang van [XX]. De Commissie stelt 
uiterlijk zes maanden voor het einde van 
de termijn van 5 jaar een verslag op over 
de bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich overeenkomstig artikel 26 ter tegen 
deze verlenging verzet.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in de 
artikelen 26 ter en 26 quater neergelegde 
voorwaarden.
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Or. en

Amendement 758
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 ter
Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

1. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 6 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken.
2. De instelling die een interne procedure 
over een besluit tot intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie is begonnen, streeft 
ernaar de andere instelling en de 
Commissie binnen een redelijke termijn 
voordat het definitieve besluit wordt 
genomen, hiervan op de hoogte te 
brengen onder vermelding van de 
gedelegeerde bevoegdheden die mogelijk 
worden ingetrokken en de eventuele 
redenen daarvoor. 
3. Het besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheden. Het wordt onmiddellijk 
van kracht of op een daarin genoemde 
latere datum. Het laat de geldigheid van 
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie.

Or. en

Amendement 759
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 quater
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement of de Raad
kan bezwaar aantekenen tegen een 
gedelegeerde handeling binnen een 
termijn van twee maanden na de datum 
van kennisgeving. 
Die termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement of 
de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 
werking op de daarin vermelde datum. 
De gedelegeerde handeling kan worden 
bekendgemaakt in het Publicatieblad van 
de Europese Unie en vóór het verstrijken 
van de betrokken periode in werking 
treden indien het Europees Parlement en 
de Raad beide aan de Commissie hebben 
laten weten dat zij geen bezwaar zullen 
aantekenen. 
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet.

Or. en


