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Amendement 109
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, groei en werkgelegenheid in 
Europa en het pakket dient uiting te geven 
aan de strategische visie zoals vervat in de 
mededeling van de Commissie van 6 
oktober 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Europa 2020 -kerninitiatief 
Innovatie-Unie", waarbij de Commissie 
zich ertoe verbindt de toegang voor de 
deelnemers sterk te vereenvoudigen.

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van het welzijn van de 
burgers, economische ontwikkeling, 
milieuduurzaamheid, industrieel 
leiderschap, welvaart en werkgelegenheid 
in Europa, en het pakket dient uiting te 
geven aan de strategische visie zoals vervat 
in de mededeling van de Commissie van 
6 oktober 2010 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Europa 2020 -
kerninitiatief Innovatie-Unie", waarbij de 
Commissie zich ertoe verbindt de toegang 
voor de deelnemers sterk te 
vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 110
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, groei en werkgelegenheid in 
Europa en het pakket dient uiting te geven 
aan de strategische visie zoals vervat in de 
mededeling van de Commissie van 6 

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot 
verbetering van het openbaar welzijn, 
waarborging van sociale, economische en 
milieu- duurzaamheid en de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, welvaart, groei en 
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oktober 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Europa 2020 -kerninitiatief 
Innovatie-Unie", waarbij de Commissie 
zich ertoe verbindt de toegang voor de 
deelnemers sterk te vereenvoudigen.

werkgelegenheid in Europa, en het pakket 
dient uiting te geven aan de strategische 
visie zoals vervat in de mededeling van de 
Commissie van 6 oktober 2010 aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Europa 2020 -
kerninitiatief Innovatie-Unie", waarbij de
Commissie zich ertoe verbindt de toegang 
voor de deelnemers sterk te 
vereenvoudigen.

Or. es

Motivering

Hiermee worden een reeks doelstellingen geïntroduceerd die in het kader van de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 moeten worden verwezenlijkt en die volledig in 
overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Europa 2020 strategie.

Amendement 111
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, groei en werkgelegenheid in 
Europa en het pakket dient uiting te geven 
aan de strategische visie zoals vervat in de 
mededeling van de Commissie van 6 
oktober 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Europa 2020 -kerninitiatief 
Innovatie-Unie", waarbij de Commissie 
zich ertoe verbindt de toegang voor de 
deelnemers sterk te vereenvoudigen.

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van het welzijn van de 
burgers, sociale, economische en 
milieuduurzaamheid, industrieel 
leiderschap, welvaart en werkgelegenheid 
in Europa, en het pakket dient uiting te 
geven aan de strategische visie zoals vervat 
in de mededeling van de Commissie van 
6 oktober 2010 aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Europa 2020 -
kerninitiatief Innovatie-Unie", waarbij de 
Commissie zich ertoe verbindt de toegang 
voor de deelnemers sterk te 
vereenvoudigen.
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Or. en

Amendement 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, groei en werkgelegenheid in 
Europa en het pakket dient uiting te geven 
aan de strategische visie zoals vervat in de 
mededeling van de Commissie van 6 
oktober 2010 aan het Europees Parlement,
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Europa 2020 -kerninitiatief 
Innovatie-Unie", waarbij de Commissie 
zich ertoe verbindt de toegang voor de 
deelnemers sterk te vereenvoudigen.

(2) De tenuitvoerlegging van "Horizon 
2020" moet rechtstreeks bijdragen tot de 
totstandbrenging van industrieel 
leiderschap, duurzame groei en 
werkgelegenheid in Europa en het pakket 
dient uiting te geven aan de strategische 
visie zoals vervat in de mededeling van de 
Commissie van 6 oktober 2010 aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's "Europa 2020 -
kerninitiatief Innovatie-Unie", waarbij de 
Commissie zich ertoe verbindt de toegang 
voor de deelnemers sterk te 
vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 113
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "Horizon 2020" moet ondersteuning 
bieden voor de totstandbrenging en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologie vrij circuleren, door de 
samenwerking tussen de Unie en de 
lidstaten te versterken, met name via de 

(3) "Horizon 2020" moet ondersteuning 
bieden voor de totstandbrenging en het 
functioneren van de Europese 
onderzoeksruimte waarbinnen 
onderzoekers, wetenschappelijke kennis en 
technologie vrij circuleren, door de 
samenwerking zowel tussen de Unie en de 
lidstaten als tussen de lidstaten onderling 
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toepassing van samenhangende regels. te versterken, met name via de toepassing 
van samenhangende regels.

Or. en

Amendement 114
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis)Met het oog op de toegankelijkheid 
van octrooiaanvragen, publicaties of enig 
ander hulpmiddel voor verspreiding, ook 
in elektronisch formaat, betreffende 
resultaten van door Horizon 2020 
gefinancierde projecten, dienen deze in 
een voor eenieder toegankelijk formaat te 
worden verstrekt.Toegankelijke formaten 
zijn onder meer formaten in 
grootletterdruk, braille,
gemakkelijk leesbare tekst en audio-, 
video- en elektronisch formaat.

Or. en

Motivering

Personen met een handicap dienen gelijke toegang te hebben tot octrooiaanvragen, 
publicaties of enig ander hulpmiddel voor verspreiding, ook in elektronisch formaat, 
betreffende resultaten van door Horizon 2020 gefinancierde projecten, te meer daar het om 
overheidsgelden gaat.

Amendement 115
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) Horizon 2020 moet voorzien in de 
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financiering van alle bijkomende kosten 
in verband met de deelname van 
onderzoekers en deelnemers met een 
handicap aan in het kader van Horizon 
2020 gefinancierde projecten. Alle 
handicap-gerelateerde bijkomende kosten 
komen hiervoor in aanmerking. Zulke 
kosten houden onder meer verband met 
gebarentaal, braille, transcriptie van 
gesproken tekst, inclusief 
velotypesystemen, persoonlijke assistentie 
en het gebruik van toegankelijke 
gebouwen voor evenementen.

Or. en

Motivering

Ten einde ervoor te zorgen dat onderzoekers en deelnemers met een handicap volledig kunnen 
meewerken aan in het kader van Horizon 2020 gefinancierde onderzoeksprojecten, dient in de 
EU-financieringsregeling in de mogelijkheid te worden voorzien van extra financiële 
middelen voor handicap-gerelateerde kosten zoals redelijke accommodatie bij 
onderzoeksbeleid en –programma's.

Amendement 116
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Uiterlijk in 2017 voert de 
Commissie een tussentijdse evaluatie uit 
van de deelnamevoorschriften met het oog 
op de nagestreefde vereenvoudiging van 
de procedures en een intensievere 
deelname aan de programma's. Hierbij 
worden de toegang tot 
financieringsmogelijkheden voor 
deelnemers in alle regio's, voor KMO's en 
de bevordering van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen beoordeeld en 
worden manoeuvreerruimtes voor verdere 
vereenvoudigingen geanalyseerd. Op 
voorstel van de Commissie kunnen de 
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deelnamevoorschriften eventueel door de 
wetgever éénmalig tijdens de looptijd van 
Horizon 2020 worden aangepast.

Or. de

Motivering

Voor de effecten van de radicale vereenvoudigingsaanpak in de deelnamevoorschriften is een 
voortdurende evaluatie nodig, met de mogelijkheid dat de wetgever de regels aanpast.

Amendement 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de coherentie met andere 
financieringsprogramma's van de Unie te 
waarborgen, moet "Horizon 2020" worden 
uitgevoerd in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie, en de gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. XX/XX van de Commissie van 
[…] tot wijziging van de 
uitvoeringsbepalingen voor de uitvoering 
van het Financieel Reglement.

(5) Om de coherentie met andere 
financieringsprogramma's van de Unie te 
waarborgen, moet "Horizon 2020" worden 
uitgevoerd in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie, en de gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. XX/XX van de Commissie van 
[…] tot wijziging van de 
uitvoeringsbepalingen voor de uitvoering 
van het Financieel Reglement. Er dient 
echter te worden voorzien in de nodige 
flexibiliteit, zodat specifieke regels worden 
vastgesteld naar gelang van de aard van 
het onderzoek- en innovatiegebied. 

Or. en

Amendement 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 
moet echter worden voorzien in de nodige 
flexibiliteit, zodat specifieke regels kunnen 
worden aangenomen wanneer de specifieke 
kenmerken van de verschillende acties dit 
vereisen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Commissie.

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 
moet echter worden voorzien in de nodige 
flexibiliteit in uitzonderlijke gevallen, 
zodat specifieke regels kunnen worden 
aangenomen wanneer de specifieke 
kenmerken van de verschillende acties dit 
expliciet vereisen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Commissie. Dit is met 
name van belang om kansrijke activiteiten 
met korte onderzoek- en innovatiecycli te 
stimuleren, de deelname van kmo's te 
vergemakkelijken en de procedures voor 
activiteiten die rechtstreeks voortbouwen 
op gefinancierde onderzoekresultaten te 
vereenvoudigen. 

Or. en
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Motivering

Het is van belang om te voorzien in de nodige flexibilteit in gerechtvaardigde gevallen en in 
niet al te strikte regels. Tegelijkertijd is het van belang een en ander tot uitzonderlijke 
gevallen te beperken.

Amendement 119
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 
moet echter worden voorzien in de nodige 
flexibiliteit, zodat specifieke regels kunnen 
worden aangenomen wanneer de specifieke 
kenmerken van de verschillende acties dit 
vereisen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Commissie.

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 
moet echter worden voorzien in de nodige 
flexibiliteit, zodat specifieke regels kunnen 
worden aangenomen wanneer de specifieke 
kenmerken van de verschillende acties dit 
vereisen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Commissie; de EU-
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wetgevingsautoriteit en de lidstaten 
dienen naar behoren hierbij te worden 
betrokken.

Or. en

Amendement 121
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De acties die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, moeten in overeenstemming zijn 
met de grondrechten en de beginselen van 
met name het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Zij 
moeten voldoen aan alle wettelijke 
verplichtingen en ethische beginselen, 
inclusief het voorkomen van alle vormen 
van plagiaat.

(7) De acties die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, moeten in overeenstemming zijn 
met de grondrechten en de beginselen van 
met name het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Zij 
moeten voldoen aan alle wettelijke 
verplichtingen en ethische beginselen 
alsook aan de beginselen van de 
integriteit van onderzoek, inclusief het 
voorkomen van alle vormen van 
datavervalsing en plagiaat.

Or. en

Amendement 122
Konrad Szymański

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De acties die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, moeten in overeenstemming zijn
met de grondrechten en de beginselen van 
met name het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Zij 
moeten voldoen aan alle wettelijke 

(7) De acties die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zijn in overeenstemming met de 
grondrechten en de beginselen van met 
name het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. Zij voldoen aan alle 
wettelijke verplichtingen en ethische 
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verplichtingen en ethische beginselen, 
inclusief het voorkomen van alle vormen 
van plagiaat.

beginselen, inclusief het voorkomen van 
alle vormen van plagiaat.

Or. en

Motivering

Het gebruik van het woord "moeten"is in het licht van het belang van de bepaling niet 
toereikend; het gaat hier niet om iets vrijblijvends, maar om een verplichting. 

Amendement 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De acties die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, moeten in overeenstemming zijn 
met de grondrechten en de beginselen van 
met name het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Zij 
moeten voldoen aan alle wettelijke 
verplichtingen en ethische beginselen, 
inclusief het voorkomen van alle vormen 
van plagiaat.

(7) De acties die onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, zijn in overeenstemming met de 
grondrechten en de beginselen van met 
name het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie. Zij moeten voldoen 
aan alle wettelijke verplichtingen en 
ethische beginselen, inclusief het 
voorkomen van alle vormen van plagiaat.

Or. en

Amendement 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er zij gewezen op het belang van 
een versterkt genderperspectief bij de 
opzet, tenuitvoerlegging en oplevering van 
Horizon 2020.
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Or. en

Amendement 125
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Conform de doelstellingen van 
internationale samenwerking zoals bepaald 
in de artikelen 180 en 186 VWEU moet de 
deelname van rechtspersonen die in derde 
landen zijn gevestigd en van internationale 
organisaties worden gestimuleerd. De 
uitvoering van de regels dient in 
overeenstemming te zijn met de 
maatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 75 en artikel 215 
VWEU, alsook met het internationaal 
recht. Bovendien moet bij de uitvoering 
van de regels op passende wijze rekening 
worden gehouden met de voorwaarden die 
worden opgelegd aan entiteiten uit de Unie 
voor deelname aan programma's van derde 
landen.

(8) Conform de doelstellingen van 
internationale samenwerking zoals bepaald 
in de artikelen 180 en 186 VWEU moet de 
deelname van rechtspersonen die in derde 
landen zijn gevestigd en van internationale 
organisaties worden gestimuleerd. De 
uitvoering van de regels dient in 
overeenstemming te zijn met de 
maatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 75 en artikel 215 
VWEU, alsook met het internationaal 
recht. Bovendien moet bij de uitvoering 
van de regels op passende wijze rekening 
worden gehouden met de voorwaarden die 
worden opgelegd aan entiteiten uit de Unie 
voor deelname aan programma's van derde 
landen. Ten einde ervoor te zorgen dat in 
het kader van Horizon 2020 verstrekte 
financiering niet haaks staat op de 
fundamentele waarden van de Europese 
Unie en ten einde de samenhang met het 
buitenlands en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie te bevorderen, worden specifieke 
regels vastgesteld die van toepassing zijn 
op derde landen ten aanzien waarvan een 
redelijke verdenking bestaat dat zij de 
mensenrechten schenden of bij 
gewapende of territoriale conflicten 
betrokken zijn.

Or. en

Amendement 126
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Conform de doelstellingen van 
internationale samenwerking zoals bepaald 
in de artikelen 180 en 186 VWEU moet de 
deelname van rechtspersonen die in derde 
landen zijn gevestigd en van internationale 
organisaties worden gestimuleerd. De 
uitvoering van de regels dient in 
overeenstemming te zijn met de 
maatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 75 en artikel 215 
VWEU, alsook met het internationaal 
recht. Bovendien moet bij de uitvoering 
van de regels op passende wijze rekening 
worden gehouden met de voorwaarden die 
worden opgelegd aan entiteiten uit de Unie 
voor deelname aan programma's van derde 
landen.

(8) Conform de doelstellingen van 
internationale samenwerking zoals bepaald 
in de artikelen 180 en 186 VWEU moet de 
deelname van rechtspersonen die in derde 
landen zijn gevestigd en van internationale 
organisaties worden gestimuleerd. De 
uitvoering van de regels dient in 
overeenstemming te zijn met de 
maatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 75 en artikel 215 
VWEU, alsook met het internationaal 
recht. Bovendien moet bij de uitvoering 
van de regels op passende wijze rekening 
worden gehouden met de voorwaarden die 
worden opgelegd aan entiteiten uit de Unie 
voor deelname aan programma's van derde 
landen; evenzo moet rekening worden 
gehouden met de omstandigheden die 
voortvloeien uit de rechtskaders van de 
deelnemende derde landen en 
internationale organisaties.

Or. en

Amendement 127
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Conform de doelstellingen van 
internationale samenwerking zoals bepaald 
in de artikelen 180 en 186 VWEU moet de 
deelname van rechtspersonen die in derde 
landen zijn gevestigd en van internationale 
organisaties worden gestimuleerd. De 
uitvoering van de regels dient in 
overeenstemming te zijn met de 

(8) Conform de doelstellingen van 
internationale samenwerking zoals bepaald 
in de artikelen 180 en 186 VWEU moet de 
deelname van rechtspersonen die in derde 
landen zijn gevestigd en van internationale 
organisaties worden gestimuleerd. De 
uitvoering van de regels dient in 
overeenstemming te zijn met de 
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maatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 75 en artikel 215 
VWEU, alsook met het internationaal 
recht. Bovendien moet bij de uitvoering 
van de regels op passende wijze rekening 
worden gehouden met de voorwaarden die 
worden opgelegd aan entiteiten uit de Unie 
voor deelname aan programma's van derde 
landen.

maatregelen die zijn vastgesteld 
overeenkomstig artikel 75 en artikel 215 
VWEU, alsook met het internationaal 
recht. Bovendien moet bij de uitvoering 
van de regels op passende wijze rekening 
worden gehouden met de voorwaarden die 
worden opgelegd aan entiteiten uit de Unie 
voor deelname aan programma's van derde 
landen, op basis van het beginsel van 
wederkerigheid.

Or. en

Amendement 128
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er dienen regels te worden 
vastgesteld voor het opzetten van publiek-
private partnerschappen. De Commissie 
roept geen verdere gemeenschappelijke 
ondernemingen overeenkomstig artikel 
187 VWEU in het leven, aangezien het 
opzetten van een publiek-private 
partnerschap een uitzonderlijk karakter 
moet hebben en moet worden 
gerechtvaardigd door aan te tonen dat 
dezelfde doelstellingen niet via een ander 
financieringsmechanisme kunnen worden 
bereikt. 

Or. en

Amendement 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 
verleend.

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle 
deelnemers. Bovendien moet bij de 
uitvoering van de regels op passende wijze 
rekening worden gehouden met de 
voorwaarden die worden opgelegd aan 
entiteiten uit de Unie voor deelname aan 
programma's van derde landen, met name 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties en in het 
bijzonder organisaties van personen met 
een handicap, via de toepassing van 
vereenvoudigde procedures. De financiële 
bijstand van de Unie kan in verschillende 
vormen worden verleend.

Or. en

Amendement 130
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle 
deelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties, met 
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verleend. inbegrip van organisaties van personen 
met een handicap, via de toepassing van 
vereenvoudigde procedures. De financiële 
bijstand van de Unie kan in verschillende 
vormen worden verleend.

Or. en

Amendement 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 
verleend.

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle 
deelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, via de 
toepassing van vereenvoudigde procedures. 
De financiële bijstand van de Unie kan in 
verschillende vormen worden verleend, 
evenwel altijd met het doel een zo groot 
mogelijk hefboomeffect te bereiken.

Or. en

Amendement 132
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
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coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 
verleend.

coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle 
deelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties, via de 
toepassing van vereenvoudigde procedures. 
De financiële bijstand van de Unie kan in 
verschillende vormen worden verleend.

Or. en

Amendement 133
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 
verleend.

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle 
deelnemers, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
maatschappelijke organisaties, via de 
toepassing van vereenvoudigde procedures. 
De financiële bijstand van de Unie kan in 
verschillende vormen worden verleend.

Or. en

Amendement 134
Alyn Smith
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij deze regels voor deelname en 
verspreiding moet ook rekening worden 
gehouden met de specifieke 
financieringsbehoeften van kmo’s en 
bedrijven met klein tot middelgroot 
kapitaal, zodat deze hun volledige 
onderzoeks- en innovatiepotentieel 
kunnen benutten, met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de 
verschillende soorten kmo’s en de 
verschillende sectoren. De regels voor 
deelname moeten er op deugdelijke wijze 
voor zorgen dat de "termijn voor 
subsidietoekenning" tot een maximum 
van zes maanden wordt verkort.
De termijn voor subsidietoekenning moet 
met name worden verkort, wanneer kmo's 
hierbij zijn betrokken. Zoals overigens 
reeds is geconstateerd in het zevende 
kaderprogramma heeft een poging 
daartoe problemen opgeleverd, aangezien 
de Commissie heeft besloten dit te doen 
tijdens onderhandelingen over projecten, 
hetgeen tot overhaaste besluitvorming 
heeft geleid met de gevolgen van dien voor 
wat betreft de consortiumovereenkomst 
met partijen, terwijl in het verleden meer 
tijd voor open discussies tussen alle 
betrokkenen werd uitgetrokken. Een 
maximumlimiet stellen is dan ook te 
restrictief.

Or. en

Amendement 135
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In het licht van de aard en de 
specifieke behoeften van de verschillende 
leden van de onderzoeksgemeenschap, 
moeten de regels voor deelname voorzien 
in een verdere vermindering van het 
aantal combinaties van 
financieringspercentages en -methoden 
voor het vaststellen van indirecte kosten, 
en tegelijkertijd het huidige onderscheid 
tussen universiteiten/onderzoekcentra, 
industrie, non-profitorganisaties en kmo's 
handhaven, zoals uitdrukkelijk is 
vastgesteld in paragraaf 17 van de 
resolutie van het Europees Parlement 
inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek1. Bij 
gebruik van feitelijke indirecte kosten, 
dienen deze te worden gebaseerd op 
nationale wetgevingen en de gebruikelijke 
boekhoudkundige praktijken voor kosten 
van de deelnemer.
__________________
1 PB C 74 E van 13.3.2012, blz. 34.

Or. en

Amendement 136
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij deze regels voor deelname en 
verspreiding moet ook rekening gehouden 
worden met de specifieke 
financieringsbehoeften van kmo’s en 
kleinere middelgrote ondernemingen, 
zodat deze hun volledige onderzoeks- en 
innovatiepotentieel kunnen benutten, met 
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inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende soorten 
kmo’s en de verschillende sectoren. Met 
de regels voor deelname moet er naar 
behoren voor worden gezorgd dat de 
"termijn voor subsidietoekenning" tot 
hooguit zes maanden wordt verkort.

Or. it

Motivering

De administratieve procedures voor KMO's dienen te worden vereenvoudigd en in de regels 
dient de noodzakelijke flexibiliteit te worden ingebouwd om met hun specifieke kenmerken 
rekening te houden.

Amendement 137
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Toegang tot octrooiaanvragen, 
normen, publicaties of enige andere vorm 
van verspreiding, inclusief in elektronisch 
formaat, betreffende de resultaten van 
door Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek wordt in een voor eenieder 
toegankelijk formaat verstrekt, inclusief 
in grootletterdruk, braille, gemakkelijk 
leesbare tekst, audio-, video- en 
elektronisch formaat.

Or. es

Motivering

Personen met een handicap moeten gelijke toegang hebben tot octrooiaanvragen, normen, 
publicaties of enige andere vorm van verspreiding, inclusief elektronisch formaat, van de in 
het kader van Horizon 2020 gefinancierde onderzoekresultaten, met name wanneer deze 
informatie is verkregen met behulp van overheidsgelden.
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Amendement 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Met het oog op de toegankelijkheid
van octrooiaanvragen, publicaties of enig 
ander hulpmiddel voor verspreiding, ook 
in elektronisch formaat, betreffende 
resultaten van door Horizon 2020 
gefinancierde projecten, dienen deze in 
een voor eenieder toegankelijk formaat te 
worden verstrekt. Toegankelijke formaten 
zijn onder meer grootletterdruk, braille, 
gemakkelijk leesbare tekst en audio-, 
video- en elektronisch formaat.

Or. en

Amendement 139
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Horizon 2020 moet voorzien in 
financiering van alle bijkomende kosten
in verband met de deelname van 
onderzoekers en deelnemers met een 
handicap aan in het kader van Horizon 
2020 gefinancierde projecten.

Or. en

Amendement 140
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In het algemeen dient de termijn 
tussen de indieningsdatum van 
projectvoorstellen en de afsluiting van de 
subsidieovereenkomst ("time to grant") 
niet langer dan zes maanden te zijn. Voor 
het indienen van documenten schrijft de 
Commissie het consortium gepaste 
termijnen voor.

Or. de

Motivering

De vermindering van de "time to grant" wordt beschouwd als een van de belangrijkste 
stimulansen voor veel deelnemers, in het bijzonder innovatieve ondernemingen, om aan 
Europese onderzoekprojecten deel te nemen.  De Commissie mag echter niet de tijdsdruk op 
onredelijke wijze aan de deelnemers doorgeven door onrealistische termijnen voor de 
indiening van documenten vast te stellen, waarbij de procedure stopgezet kan worden als de 
deelnemers zich niet hieraan houden.

Amendement 141
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) De Commissie dient vast te blijven 
houden aan haar streven naar 
vereenvoudiging van de procedures die 
door verbetering van de IT-systemen 
mogelijk zijn, bij voorbeeld door de 
verdere uitbreiding van het 
deelnemersportaal als enig toegangspunt 
voor informatie, van de bekendmaking 
van de aanbestedingen via de indiening 
van projectvoorstellen tot aan de 
uitvoering van alle programma's, met als 
doel een éénloketsysteem op te bouwen.

Or. de
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Motivering

Een gebruikersvriendelijke, zelf de weg wijzende internetsite voor alle deelnemers en alle 
stappen in de gehele procedure kan wezenlijk bijdragen aan de vereenvoudiging van 
deelname aan programma's en zo indirect de aantrekkelijkheid van Europese 
onderzoekfacilitering vergroten.

Amendement 142
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Er moet nadrukkelijker gebruik 
worden gemaakt van synergieën tussen 
structuurfondsen en Horizon 2020 om de 
verspreiding van uitmuntendheid en 
uitbreiding van de deelname te bereiken. 
Dit dient vooral te gebeuren door middel 
van inschakeling van opkomende centra 
van uitmuntendheid in minder 
innovatieve en krachtige lidstaten en 
regio's bij internationaal toonaangevende 
Europese onderzoekspartners.

Or. de

Motivering

Van de ervaringen bij de stimulering van centra van uitmuntendheid in de destijds 
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa in het vijfde kaderprogramma moet bij de 
maatregelen voor het slaan van bruggen gebruik worden gemaakt.

Amendement 143
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het zou verstandig zijn geleidelijk 
minimumvoorwaarden voor deelname in 
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te voeren die de lidstaten waarin de 
juridische entiteiten gevestigd zijn ertoe 
verplichten een minimumpercentage van 
hun BBP in OOI te investeren; mede door 
deze voorwaarde kan een eerlijke balans 
tussen landen tot stand worden gebracht 
en de juridische entiteiten ertoe worden 
aangespoord zeer geavanceerd onderzoek 
te doen en excellentie na te streven. 

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de voorwaarde op middellange termijn, te weten een 
minimuminvestering van de lidstaten in OOI, aan de regels voor deelname aan Horizon 2020-
projecten toe te voegen ten einde een uniform niveau van excellentie tussen lidstaten te 
bevorderen.

Amendement 144
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast 
voor elke soort actie, zonder onderscheid 
naar het soort begunstigde.

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten, alsook met de optie om 
werkelijk gemaakte kosten voor juridische 
entiteiten zonder winstoogmerk te 
declareren via analytische boekhoud- en 
gedetailleerde kostentoewijzingssystemen. 

Or. en
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Amendement 145
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast 
voor elke soort actie, zonder onderscheid 
naar het soort begunstigde.

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. 

Or. en

Amendement 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 



AM\907542NL.doc 27/172 PE492.762v01-00

NL

tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast voor 
elke soort actie, zonder onderscheid naar 
het soort begunstigde.

tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast, 
ongeacht de activiteit. Er dient echter een 
onderscheid te worden gemaakt tussen 
universiteiten, onderzoekinstituten en 
kmo's, enerzijds, en de industrie, 
anderzijds.

Or. en

Amendement 147
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast voor 
elke soort actie, zonder onderscheid naar 
het soort begunstigde.

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één  
terugbetalingstarief, inclusief een totale-
kostenoptie, worden toegepast voor elke 
soort actie, zonder onderscheid naar het 
soort begunstigde.

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met het voorstel van de Commissie en eerdere en komende 
amendementen met het oog op vereenvoudiging ten einde de deelname van de industrie te 
bevorderen dient een enkel financieringstarief zonder onderscheid naar het soort begunstigde 
in combinatie met de totale-kostenoptie in de overwegingen te worden opgenomen en 
vermeld.

Amendement 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Horizon 2020 moet voorzien in de 
financiering van alle bijkomende kosten 
in verband met de deelname van 
onderzoekers en deelnemers met een 
handicap aan in het kader van Horizon 
2020 gefinancierde projecten. Alle 
handicap-gerelateerde extra kosten 
komen hiervoor in aanmerking. Zulke 
kosten houden onder meer verband met 
gebarentaal, braille, transcriptie van 
gesproken tekst, inclusief 
velotypesystemen, persoonlijke assistentie 
en het gebruik van toegankelijke 
gebouwen voor evenementen.

Or. en

Amendement 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De gebruikte kostenmodellen 
zullen leiden tot een daadwerkelijke 
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vereenvoudiging voor deelnemers en een 
hoger percentage deelneming voor alle 
begunstigden in vergelijking met KP7. Dit 
zal worden bereikt door het gebruik van 
vereenvoudigde auditsystemen, een 
bredere acceptatie van de gebruikelijke 
boekhoudpraktijken van de begunstigden, 
het gebruik van een flat rate-optie, 
instemming met de regelgeving inzake 
overheidssteun alsook door het 
aantrekken van cofinanciering uit de 
structuurfondsen voor 
capaciteitopbouwende activiteiten;

Or. en

Amendement 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De Commissie dient rekening te 
houden met het feit dat de toepassing van 
het cofinancieringsbeginsel nadelig kan 
zijn voor lidstaten die gebukt gaan onder 
ernstige beperkingen voor wat betreft hun 
overheidsuitgaven. Hun toonaangevende 
onderzoekcentra, universiteiten en 
ondernemingen dienen op EU- niveau te 
worden ondersteund.

Or. en

Amendement 151
Francisco Sosa Wagner

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

(12 bis) Financiering van en toezicht op 
onderzoek in de sociale wetenschappen, 
het  recht en de menswetenschappen 
moeten worden onderworpen aan speciale 
voorwaarden en bij voorkeur worden 
gericht op de verspreiding van de bereikte 
resultaten en niet op de andere stadia van 
de procedure. 

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de specifieke aard van onderzoek op deze gebieden weer te 
geven voor wat betreft aspecten van financiering, met de nadruk op de verspreiding van 
resultaten, in de vorm van publicatie, vertaling en het beleggen van seminars, vergaderingen 
en congressen en de daarmee gepaard gaande kosten.

Amendement 152
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Specifieke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen die specifieke 
regels vereisen.

(13) Specifieke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen die specifieke 
regels vereisen. Het is dienstig 
verschillende financieringsvormen te 
gebruiken en in voorkomende gevallen 
verschillende soorten 
financieringsorganen te combineren. In 
het bijzonder zouden de 
financieringsinstrumenten  
complementair moeten worden ingezet in 
gevallen waarin zij helpen nieuwe 
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particuliere investeringen in onderzoek en 
innovatie aan te trekken, inclusief 
durfkapitaalinvesteringen, voor 
innovatieve ondernemingen en met name 
kmo's, waarin de beoogde resultaten niet 
voldoende kunnen worden gerealiseerd 
via subsidies en waarin acties 
hoofdzakelijk bestaan uit marktgerichte 
activiteiten. Kmo's  die gebruik maken 
van instrumenten zoals durfkapitaal 
mogen niet worden blootgesteld aan 
onnodig oponthoud of extra 
belemmeringen voor nieuwe financiering. 

Or. en

Motivering

De financiële instrumenten zijn gericht op het aanzwengelen en vergemakkelijken van 
particuliere investeringen in innovatie.  Een combinatie met marktgerichte activiteiten zijn 
moet worden versterkt en onderstreept in alle regels voor deelname, onder meer via een 
speciaal artikel in de "specifieke bepalingen" waarin de voorwaarden voor het gebruik van de 
financiële instrumenten worden vastgesteld.

Amendement 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Specifieke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen die specifieke 
regels vereisen.

(13) Specifieke maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. XX/XX (Financieel 
Reglement) die specifieke regels vereisen 
in de sectorspecifieke verordeningen..

Or. en
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Amendement 154
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het is dienstig verschillende 
financieringsvormen te gebruiken en in 
voorkomende gevallen verschillende 
soorten financieringsorganen te 
combineren. In het bijzonder zouden de 
financiële instrumenten complementair 
moeten worden ingezet in gevallen waarin 
zij helpen nieuwe particuliere 
investeringen in onderzoek en innovatie 
aan te trekken, met inbegrip van nationale 
en structuurfondsen alsook 
durfkapitaalinvesteringen, voor 
innovatieve bedrijven en met name kmo’s, 
waarin de beoogde resultaten niet 
voldoende kunnen worden gerealiseerd 
via subsidies, en waarin acties 
hoofdzakelijk bestaan uit marktgerichte 
activiteiten.

Or. en

Amendement 155
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om gelijke concurrentievoorwaarden 
voor alle ondernemingen op de interne 
markt te handhaven, moet de subsidiëring 
in het kader van Horizon 2020 worden 
opgezet overeenkomstig de regelgeving 
inzake staatssteun om de doelmatigheid 

(14) Om gelijke concurrentievoorwaarden 
voor alle ondernemingen op de interne 
markt te handhaven, moet de subsidiëring 
in het kader van Horizon 2020 worden 
opgezet overeenkomstig de regelgeving 
inzake staatssteun om de doelmatigheid 
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van de overheidsinvesteringen te 
waarborgen en marktverstoringen, zoals de 
verdringing van private financiering, het 
creëren van ineffectieve marktstructuren of 
de instandhouding van inefficiënte 
bedrijven, te voorkomen.

van de overheidsinvesteringen te 
waarborgen en marktverstoringen, zoals de 
verdringing van private financiering, het 
creëren van ineffectieve marktstructuren of 
de instandhouding van inefficiënte 
bedrijven, te voorkomen. Met name voor 
het opzetten van publiek-private 
partnerschappen dienen voorwaarden te 
gelden die waarborgen dat een 
daadwerkelijk mededingingskader 
gehandhaafd blijft en dat nieuwkomers de 
gelegenheid krijgen in ongeacht welk 
stadium mee te doen. 

Or. en

Amendement 156
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus proportionele 
maatregelen worden genomen.

(15) Toegankelijkheid van alle 
octrooiaanvragen, normen, 
wetenschappelijke publicaties of enig 
ander hulpmiddel voor verspreiding in 
verband met door Horizon 2020 
gefinancierde onderzoekresultaten vereist 
de opzet van centrale digitale databanken 
en het gebruik van toegankelijke digitale 
formaten. Om de financiële belangen van 
de Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus proportionele 
maatregelen worden genomen.

Or. en

Amendement 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. XX/XX [het Financieel 
Reglement]zouden deze regels voor 
deelname en verspreiding de basis moeten 
vormen voor een bredere acceptatie van 
de gebruikelijke boekhoudpraktijken van 
de begunstigden en de "eigen" 
boekhoudkundige praktijken van de 
begunstigden bij de vaststelling van de in 
aanmerking komende kosten. De vereisten 
voor auditcertificaten, inclusief de 
certificaten inzake methodologie, zouden 
dan ook dienovereenkomstig moeten 
worden aangepast. De Commissie zou 
zoveel mogelijk een enkele auditaanpak 
moeten vaststellen, waarbij voldoende 
flexibiliteit blijft bestaan voor de 
erkenning van gebruikelijke 
boekhoudpraktijken, met inachtneming 
van de nationaal gangbare 
boekhoudpraktijken.

Or. en

Motivering

Zie paragraaf 14 van het verslag Carvalho.

Amendement 158
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Zoals gebleken, is het garantiefonds 
voor de deelnemers dat is opgezet 
krachtens Verordening (EG) nr. 1906/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot vaststelling van 
de regels voor de deelname van 

(16) Zoals gebleken, is het garantiefonds 
voor de deelnemers dat is opgezet 
krachtens Verordening (EG) nr. 1906/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot vaststelling van
de regels voor de deelname van 
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ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten aan acties op grond van het 
zevende kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013) en dat door de Commissie 
wordt beheerd, een belangrijk 
vrijwaringsmechanisme om de risico's te 
beperken die verbonden zijn aan 
verschuldigde bedragen die niet worden 
terugbetaald door in gebreke blijvende 
deelnemers. Het is derhalve noodzakelijk 
om voor de deelnemers een nieuw 
garantiefonds in te stellen ("het Fonds"). 
Om te zorgen voor een efficiënter beheer 
en een betere dekking van het risico van 
deelnemers, moet het Fonds acties 
omvatten uit hoofde van het programma 
dat is opgezet krachtens Besluit nr. 
1982/2006/EG, het programma opgezet bij 
het besluit van de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
(2007-2011), het programma opgezet bij 
het besluit […] van de Raad van X 2011 tot
instelling van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2012-2013), alsmede acties 
uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
XX/XX ["Horizon 2020"] en Verordening 
(Euratom) nr. XX/XX van de Raad 
betreffende onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2014-2018) die een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie [Euratom H2020]. Programma's 
van instanties die geen organen van de 
Unie zijn, mogen niet in aanmerking 
komen voor dekking door het Fonds.

ondernemingen, onderzoekscentra, 
universiteiten en maatschappelijke 
organisaties aan acties op grond van het 
zevende kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013)14 en dat door de Commissie 
wordt beheerd, een belangrijk 
vrijwaringsmechanisme om de risico's te 
beperken die verbonden zijn aan 
verschuldigde bedragen die niet worden 
terugbetaald door in gebreke blijvende 
deelnemers. Het is derhalve noodzakelijk 
om voor de deelnemers een nieuw 
garantiefonds in te stellen ("het Fonds"). 
Om te zorgen voor een efficiënter beheer 
en een betere dekking van het risico van 
deelnemers, moet het Fonds acties 
omvatten uit hoofde van het programma 
dat is opgezet krachtens Besluit nr. 
1982/2006/EG, het programma opgezet bij 
het besluit van de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
(2007-2011), het programma opgezet bij 
het besluit […] van de Raad van X 2011 tot 
instelling van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2012-2013), alsmede acties 
uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
XX/XX ["Horizon 2020"] en Verordening 
(Euratom) nr. XX/XX van de Raad 
betreffende onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2014-2018) die een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie [Euratom H2020]. Programma's 
van instanties die geen organen van de 
Unie zijn, mogen niet in aanmerking 
komen voor dekking door het Fonds.

Or. en
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Amendement 159
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Zoals gebleken, is het garantiefonds 
voor de deelnemers dat is opgezet 
krachtens Verordening (EG) nr. 1906/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot vaststelling van 
de regels voor de deelname van 
ondernemingen, onderzoekscentra en 
universiteiten aan acties op grond van het 
zevende kaderprogramma, en voor de 
verspreiding van onderzoeksresultaten 
(2007-2013) en dat door de Commissie 
wordt beheerd, een belangrijk 
vrijwaringsmechanisme om de risico's te 
beperken die verbonden zijn aan 
verschuldigde bedragen die niet worden 
terugbetaald door in gebreke blijvende 
deelnemers. Het is derhalve noodzakelijk 
om voor de deelnemers een nieuw 
garantiefonds in te stellen ("het Fonds"). 
Om te zorgen voor een efficiënter beheer 
en een betere dekking van het risico van 
deelnemers, moet het Fonds acties 
omvatten uit hoofde van het programma 
dat is opgezet krachtens Besluit nr. 
1982/2006/EG, het programma opgezet bij 
het besluit van de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
(2007-2011), het programma opgezet bij 
het besluit […] van de Raad van X 2011 tot 
instelling van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2012-2013), alsmede acties 
uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
XX/XX ["Horizon 2020"] en Verordening 
(Euratom) nr. XX/XX van de Raad 
betreffende onderzoeks- en 

(16) Zoals gebleken, is het garantiefonds 
voor de deelnemers dat is opgezet 
krachtens Verordening (EG) nr. 1906/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 tot vaststelling van 
de regels voor de deelname van 
ondernemingen, onderzoekscentra, 
universiteiten en maatschappelijke 
organisaties of instanties aan acties op 
grond van het zevende kaderprogramma, 
en voor de verspreiding van 
onderzoeksresultaten (2007-2013)14 en dat 
door de Commissie wordt beheerd, een 
belangrijk vrijwaringsmechanisme om de 
risico's te beperken die verbonden zijn aan 
verschuldigde bedragen die niet worden 
terugbetaald door in gebreke blijvende 
deelnemers. Het is derhalve noodzakelijk 
om voor de deelnemers een nieuw 
garantiefonds in te stellen ("het Fonds"). 
Om te zorgen voor een efficiënter beheer 
en een betere dekking van het risico van 
deelnemers, moet het Fonds acties 
omvatten uit hoofde van het programma 
dat is opgezet krachtens Besluit nr. 
1982/2006/EG, het programma opgezet bij 
het besluit van de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor Atoomenergie 
(Euratom) voor onderzoeks- en
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
(2007-2011), het programma opgezet bij 
het besluit […] van de Raad van X 2011 tot 
instelling van het kaderprogramma van de 
Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2012-2013), alsmede acties 
uit hoofde van Verordening (EU) nr. 
XX/XX ["Horizon 2020"] en Verordening 
(Euratom) nr. XX/XX van de Raad 
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opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2014-2018) die een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie [Euratom H2020]. Programma's 
van instanties die geen organen van de 
Unie zijn, mogen niet in aanmerking 
komen voor dekking door het Fonds.

betreffende onderzoeks- en 
opleidingsfaciliteiten inzake kernenergie 
van de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie (2014-2018) die een 
aanvulling vormen op Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie [Euratom H2020]. Programma's 
van instanties die geen organen van de 
Unie zijn, mogen niet in aanmerking 
komen voor dekking door het Fonds.

Or. en

Amendement 160
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er dient een EU-databank te 
worden opgezet, in samenwerking met 
nationale centra voor het beheer van 
wetenschappelijk onderzoek, voor alle 
wetenschappelijke studierichtingen en met 
de namen van deskundigen op die 
gebieden.

Or. pl

Motivering

Met name bij een harmonieuze vertegenwoordiging in alle lidstaten, staan deskundigen 
garant voor onpartijdigheid bij het besluitvormingsproces.

Amendement 161
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Ten behoeve van de transparantie 
moeten de namen van de deskundigen die 
de Commissie of relevante 
financieringsorganen hebben bijgestaan
openbaar worden gemaakt. Wanneer deze 
bekendmaking een gevaar inhoudt voor de 
veiligheid of integriteit van de deskundigen 
of hun privacy onnodig schaadt, moeten de 
Commissie en de financieringsorganen de 
mogelijkheid hebben af te zien van de 
bekendmaking van de namen.

(17) Ten behoeve van de transparantie 
moeten de namen van de deskundigen die 
de Commissie of relevante 
financieringsorganen zullen bijstaan bij de 
toepassing van deze verordening en bij de 
beoordeling van voorgestelde projecten op 
basis van een overeengekomen 
beoordelingsschaal openbaar worden 
gemaakt. De beoordeling moet ter 
beschikking worden gesteld van de 
coördinator van het onderzoeksteam. 
Wanneer deze bekendmaking een gevaar 
inhoudt voor de veiligheid of integriteit 
van de deskundigen of hun privacy 
onnodig schaadt, moeten de Commissie en 
de financieringsorganen de mogelijkheid 
hebben af te zien van de bekendmaking 
van de namen.

Or. pl

Motivering

Bij de beoordeling van projecten moet een uniforme beoordelingsschaal worden gehanteerd 
ter waarborging van de transparantie van toepassingen. Bovendien moeten 
onderzoekssubsidies alsook het advies in zijn geheel ter beschikking worden gesteld van de 
coördinator van het onderzoeksteam, zonder noodzakelijkerwijs de naam van de beoordelaar 
te onthullen. 

Amendement 162
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Ten behoeve van de transparantie 
moeten de namen van de deskundigen die 
de Commissie of relevante 
financieringsorganen hebben bijgestaan 
openbaar worden gemaakt. Wanneer deze 
bekendmaking een gevaar inhoudt voor de 

(17) Ten behoeve van de transparantie 
moeten de namen van de deskundigen die 
de Commissie of relevante 
financieringsorganen hebben bijgestaan 
openbaar worden gemaakt. Wanneer deze 
bekendmaking een gevaar inhoudt voor de 
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veiligheid of integriteit van de deskundigen 
of hun privacy onnodig schaadt, moeten de 
Commissie en de financieringsorganen de 
mogelijkheid hebben af te zien van de 
bekendmaking van de namen.

veiligheid of integriteit van de deskundigen 
of hun privacy onnodig schaadt, mogen de 
Commissie en de financieringsorganen, in 
uitzonderlijke gevallen, afzien van de 
bekendmaking van de namen.

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt meer transparantie beoogd; alleen in uitzonderlijke gevallen mag 
worden afgezien van bekendmaking van de namen van de deskundigen.

Amendement 163
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatie-, toegangs of andere 
verspreidingsvoorwaarden om de 
strategische of openbare Europese 
belangen te beschermen. Er moet worden 
gestreefd naar een zo breed mogelijke 
toepassing en verspreiding van bij de 
ondersteunde activiteiten gegenereerde 
kennis, inclusief bij de vorige 
kaderprogramma's gegenereerde kennis, 
tot aan de commerciële of 
maatschappelijke exploitatie ervan. 

Or. en

Motivering

In het kader van de regelgeving voor deelname aan Horizon 2020 dient te worden 
bepaald/voorzien dat de kennis die wordt gegenereerd door door de EU gefinancierd 
onderzoek  (zoals onderzoekresultaten, methodes, artefacts, wetenschappelijke gegevens enz.) 
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voor het publiek toegankelijk moet worden gemaakt en op grote schaal moet worden 
verspreid (zonder afbreuk te doen aan de legitieme aanspraken op de intellectuele eigendom 
van de scheppers van deze kennis) ten einde het groter openbaar belang te dienen door de 
EU-burgers, ondernemingen en kmo's kennis en innovatie bij te brengen en de economische 
en sociale groei in de EU te bevorderen.

Amendement 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen. Er moet 
worden gestreefd naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis, met inachtneming 
van het belang van de bescherming van de 
intellectuele eigendom.

Or. en

Amendement 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
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verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

verspreiden, met name aanvullende 
exploitatie-, verspreidings- of licentie-
voorwaarden om de strategische Europese 
belangen te beschermen, of indien er 
sprake is van een zwaarwegend openbaar 
belang; deze dienen volledig in 
overeenstemming te zijn met de 
intellectuele-eigendomsrechten.

Or. en

Amendement 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name regels voor vrije 
toegang tot resultaten en gegevens of 
aanvullende verspreidings- , exploitatie-  
of licentievoorwaarden om de strategische
of openbare Europese belangen te 
beschermen.

Or. en

Amendement 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
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resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatie-, verspreidings- of 
licentievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen, of 
indien.er sprake is van een zwaarwegend 
openbaar belang.

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is het maatschappelijk nut van door de EU gefinancierd onderzoek 
te optimaliseren. In geval van grote maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, is een 
snelle en grootschalige verspreiding van resultaten en een universele toegankelijkheid van de 
producten van grensverleggend onderzoek van zwaarwegend openbaar belang.

Amendement 168
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatie-, verspreidings- of 
licentievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen, of 
indien.er sprake is van een zwaarwegend 
openbaar belang.

Or. en

Amendement 169
Francisco Sosa Wagner



AM\907542NL.doc 43/172 PE492.762v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende
toegangs-, verspreidings- of 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
Europese belangen te beschermen.

Or. es

Motivering

De in het kader van het door de EU gefinancierd onderzoek opgedane expertise moet 
toegankelijker worden gemaakt, zodat het meer ten goede komt van het publiek en niet privé 
en vertrouwelijk blijft.

Amendement 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Met het oog op meer 
transparantie worden door de Commissie 
of het relevante financieringsorgaan 
maatregelen genomen om op verzoek van 
EU-burgers of hun rechtstreeks gekozen 
vertegenwoordigers de details van de 
projecten in het kader van dit programma 
bekend te maken.  

Or. en

Amendement 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Aanvullende exploitatie- en 
verspreidingsvoorwaarden dienen te 
worden vastgesteld voor resultaten met 
betrekking tot technologieën die 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
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kunnen aanpakken, zoals de ontwikkeling 
van nieuwe medische technologieën 
(bijvoorbeeld geneesmiddelen, het stellen 
van diagnoses of vaccins) of 
technologieën om klimaatverandering 
tegen te gaan.

Or. en

Amendement 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Al het onderzoek en alle innovatie 
bouwen voort op de capaciteiten van 
wetenschappers, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en burgers om 
wetenschappelijke informatie openlijk te 
delen, te gebruiken en er toegang toe te 
krijgen. Intellectuele-eigendomsrechten 
moeten evenwel worden geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) Bij het selectieproces van de 
voorstellen, moet het impactcriterium de 
mogelijke reikwijdte van de verspreiding 
en de openbare beschikbaarheid van de 
onderzoekresultaten en -gegevens 
bevatten, waarbij prioriteit moet worden 
verleend aan projecten die een bredere 
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verspreiding en exploitatie van de 
resultaten met zich kunnen brengen.

Or. en

Amendement 175
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quinquies) Het oprichten van 
octrooiverzamelingen moet worden 
aangemoedigd om het delen van 
gepatenteerde wetenschappelijke gegevens 
mogelijk te maken en om de gezamenlijke 
inspanningen en de O&O-samenwerking 
op het vlak van specifieke technologische 
behoeften te verhogen. Dit mechanisme 
zou bijzonder geschikt zijn voor 
technologieën die zowel complex als 
kostbaar zijn en het mogelijk maken het 
blokkeren van onderzoek als gevolg van 
"patent thicket"-situaties te voorkomen. 

Or. en

Amendement 176
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Programma’s die gericht zijn op 
uitbreiding van zowel huidig als gepland 
innovatief onderzoek moeten worden 
opengesteld voor nucleair onderzoek als 
onderdeel van hun lijst van toepasselijke 
onderzoekscategorieën. Het 
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Eureka/Eurostars-programma en de 
Marie Curie-acties moeten hun regels 
voor deelname uitbreiden om bij nucleair 
onderzoek betrokken kmo’s de 
mogelijkheid te bieden deel te nemen.

Or. en

Motivering

Kmo's zijn van vitaal belang voor de Europese economie, maar zij zijn vaak 
ondervertegenwoordigd, als het om nucleair onderzoek gaat. Het is van belang dat bepaalde 
programma’s van de Unie, die bedoeld zijn om de situatie van kmo’s te verbeteren, bij 
nucleair onderzoek betrokken kmo’s niet uitsluiten.

Amendement 177
Teresa Riera Madurell

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze verordening zijn ook de regels 
vastgesteld die van toepassing zijn op de 
verspreiding van resultaten.

In deze verordening zijn ook de regels 
vastgesteld die van toepassing zijn op de 
exploitatie en verspreiding van resultaten.

Or. en

Amendement 178
Francesco De Angelis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een financieringsorgaan kan regels 
vaststellen die afwijken van de bepalingen 
in deze verordening of van de bepalingen 
in Verordening (EU) nr. XX/2012 [het
Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 

3. Het EIT kan regels vaststellen die 
afwijken van de bepalingen in deze 
verordening of van de bepalingen in 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 



PE492.762v01-00 48/172 AM\907542NL.doc

NL

is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven.

is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten, de 
exploitatie en de verspreiding van 
resultaten.

Or. it

Motivering

Het EIT dient over een zekere mate van onafhankelijkheid te beschikken bij het beheer van 
aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen alsook met betrekking tot zaken 
betreffende de intellectuele eigendom en de exploitatie en verspreiding van resultaten.

Amendement 179
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een financieringsorgaan kan regels 
vaststellen die afwijken van de bepalingen 
in deze verordening of van de bepalingen 
in Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 
is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven.

3. Het EIT kan regels vaststellen die 
afwijken van de bepalingen in deze 
verordening of van de bepalingen in 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 
is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven.

Or. de

Motivering

Bij het streven naar vereenvoudiging was een van de belangrijkste eisen – ook als resultaat 
van de relevante raadplegingsprocedure -, te zorgen voor de geldigheid van uniforme 
deelnamevoorschriften in alle programmalijnen die met middelen van Horizon 2020 worden 
ge(co-)financierd. Dit betreft in het bijzonder de transparantie en openheid van procedures, 
de beschermingsrechten en financieringsvoorwaarden. Met de hier concreet genoemde, enige 
uitzondering wordt met deze eis rekening gehouden.
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Amendement 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "actie": een project;

Or. en

Amendement 181
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in 
een schriftelijke overeenkomst als zodanig 
zijn aangeduid in overeenstemming met 
artikel 42;

(4) "background":  alle gegevens, 
knowhow en/of informatie in welke vorm 
en van welke aard dan ook (i) die reeds 
voor de toetreding van een deelnemer tot 
een subsidieovereenkomst in diens bezit 
was of (ii) buiten de maatregel werd 
gegenereerd en door de in het bezit van de 
rechten zijnde deelnemer in de maatregel 
werd geïntroduceerd en die (iii) in de 
beide gevallen (i) en (ii) noodzakelijk zijn 
om de maatregel uit te voeren of gebruik 
te maken van de resultaten van de 
maatregel.

Or. de

Motivering

Horizon 202 mag met betrekking tot de definitie van de reeds bestaande kennis en 
beschermingsrechten niet van het zevende kaderprogramma voor onderzoek afwijken.

Amendement 182
Vicky Ford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie of voor de indiening 
van de aanvraag voor hun toetreding tot 
de actie in het bezit was van de deelnemers 
alsmede de daaraan verbonden rechten 
zoals intellectuele-eigendomsrechten en (ii) 
die op welke manier dan ook door de 
deelnemers in een schriftelijke 
overeenkomst als zodanig zijn aangeduid 
in overeenstemming met artikel 42 en (iii) 
die nodig is voor de uitvoering van de 
actie onder contract of voor het gebruik 
van de resultaten van de actie onder 
contract;

Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 183
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie of voor de indiening 
van de aanvraag voor hun toetreding tot 
de actie in het bezit was van de deelnemers 
alsmede de daaraan verbonden rechten 
zoals intellectuele-eigendomsrechten en (ii) 
die op welke manier dan ook door de 
deelnemers in een schriftelijke 
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42; overeenkomst als zodanig zijn aangeduid 
in overeenstemming met artikel 42; en (iii) 
die nodig is voor de uitvoering van de 
actie onder contract of voor het gebruik 
van de resultaten van de actie onder 
contract;

Or. en

Amendement 184
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

(4) "background":  "background": alle 
gegevens, knowhow en/of informatie in 
welke vorm en van welke aard dan ook (i) 
die reeds voor hun toetreding tot de actie in 
het bezit was van de deelnemers alsmede 
de daaraan verbonden rechten zoals 
intellectuele-eigendomsrechten en (ii) die 
voor de uitvoering van de indirecte 
maatregel of voor de toepassing van de 
resultaten van de indirecte maatregel 
noodzakelijk zijn en (iii) die door de 
deelnemers  als zodanig zijn aangeduid in 
overeenstemming met artikel 42;

Or. de

Motivering

Het toegevoegde criterium is in het lopende kaderprogramma noodzakelijk gebleken.

Amendement 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42, die nodig is voor de uitvoering van de 
actie onder contract of voor het gebruik 
van de resultaten van de actie onder 
contract;

Or. en

Amendement 186
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten, (ii) die nodig is voor de 
uitvoering van de actie onder contract of 
voor het gebruik van de resultaten van de 
actie onder contract; en (iii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

Or. en
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Amendement 187
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

(4) "background": concrete voorbeelden 
zoals prototypes, alsook alle gegevens, 
knowhow en/of informatie in welke vorm 
en van welke aard dan ook (i) die reeds 
voor hun toetreding tot de actie in het bezit 
was van de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

Or. en

Amendement 188
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) "noodzakelijke toegang":
(a) in the context van de uitvoering van de 
actie
is toegang noodzakelijk, indien de 
uitvoering van de aan de begunstigde 
partij toegewezen taken zonder de 
verlening van toegangsrechten 
onmogelijk zou zijn, aanzienlijk zou 
worden vertraagd of aanzienlijke extra 
financiële middelen of menselijke 
hulpbronnen zou vergen;
(b) in the context van het gebruik van 
eigen resultaten:
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is toegang noodzakelijk, indien het 
gebruik van eigen resultaten zonder de 
verlening van toegangsrechten technisch 
of wettelijk onmogelijk zou zijn; 

Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "experimentele ontwikkeling": het 
verwerven, combineren, vormgeven en 
gebruiken van bestaande 
wetenschappelijke, technische, zakelijke 
en andere relevante kennis en 
vaardigheden voor plannen, schema's of 
ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of 
verbeterde producten, procedés of 
diensten, met inbegrip van activiteiten als 
prototyping, experimentele 
ontwikkelingen, tests, demonstraties, 
proefprojecten en marktreplicatie;

Or. en

Motivering

Aangezien hier een onderscheid in financiering dient te worden gemaakt, moet bij dit 
onderscheid worden uitgegaan van een coherente definitie op basis van een erkend concept 
om onderzoeksactiviteiten van meer marktgerichte activiteiten te onderscheiden. De definitie 
van "experimentele ontwikkeling", zoals vastgesteld in de bestaande communautaire 
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2006/C 323/01) 
lijkt hiervoor het meest geschikt.
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Amendement 190
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "oproep tot het indienen van 
voorstellen": verzoek om indiening van 
onderzoeksvoorstellen;

Or. en

Amendement 191
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) "noodzakelijke toegang": in de 
context van de uitvoering van de actie is 
toegang noodzakelijk, indien de 
uitvoering van de aan de begunstigde 
partij toegewezen taken zonder de 
verlening van toegangsrechten 
onmogelijk zou zijn, aanzienlijk zou 
worden vertraagd of aanzienlijke extra 
financiële middelen of menselijke 
hulpbronnen zou vergen; in de context 
van de exploitatie van resultaten is
toegang noodzakelijk, indien de 
exploitatie van resultaten zonder de 
verlening van toegangsrechten tot 
resultaten of background technisch of 
wettelijk onmogelijk zou zijn; 

Or. en

Motivering

« Needed » : Dit woord moet nader worden gedefinieerd, aangezien de verzoeken om 
toegangsrechten moeten worden gemotiveerd door eerdere resultaten en/of knowhow.
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Amendement 192
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) "consortium": een groep 
deelnemers die besluiten samen te werken 
voor de indiening van een voorstel en 
mogelijk in een actie. Een consortium 
bestaat uit een coördinator en 
actiepartners.

Or. en

Amendement 193
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "coördinatie- en ondersteuningsactie": 
een actie die voornamelijk uit begeleidende 
maatregelen bestaat zoals de verspreiding, 
voorlichting en communicatie, 
netwerkactiviteiten, coördinatie van 
ondersteunende diensten, beleidsdialogen 
en wederzijdse leerervaringen en studies 
(met inbegrip van studies voor nieuwe 
infrastructuur);

(6) "coördinatie- en ondersteuningsactie": 
een actie die voornamelijk uit begeleidende 
maatregelen bestaat zoals de verspreiding, 
voorlichting en communicatie, 
netwerkactiviteiten, coördinatie van 
ondersteunende diensten, deelname aan 
normaliseringsactiviteiten, 
beleidsdialogen en wederzijdse 
leerervaringen en studies (met inbegrip van 
studies voor nieuwe infrastructuur);

Or. en

Motivering

Deelnemers moeten worden aangemoedigd onderzoekresultaten onder te brengen onder 
normaliseringsactiviteiten en vice versa. Normalisering speelt een belangrijke rol bij de 
verspreiding van onderzoekresultaten.
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Amendement 194
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "coördinator": de leider en 
vertegenwoordiger van het consortium en 
het voorstel/project die optreedt als 
contactpersoon naar de Commissie;

Or. en

Amendement 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren 
van de resultaten via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen;

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren 
van artikelen met de onderzoeksresultaten 
via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen, zoals 
wetenschappelijke publicaties in 
collegiaal getoetste vakbladen;

Or. en

Motivering

De publicatie van onderzoekresultaten is een essentieel onderdeel van de wetenschappelijke 
methode. Als er experimenten of berekeningen in worden beschreven, moeten die voldoende 
details bevatten om een onafhankelijke onderzoeker in de gelegenheid te stellen het 
experiment of de berekening te herhalen om de resultaten te verifiëren.
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Amendement 196
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren 
van de resultaten via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen;

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen gepubliceerd 
werk in daartoe geëigende 
communicatiemiddelen;

Or. en

Motivering

De woorden "beschrijven, analyseren en interpreteren onderzoek" beperken zonder meer het 
concept en de inhoud van een publicatie. De definitie "gepubliceerd werk" houdt andere 
potentiële vormen van publicaties in en beperkt de reikwijdte ervan niet onnodig.

Amendement 197
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren 
van de resultaten via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen;

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen publicaties in
daartoe geëigende communicatiemiddelen;

Or. en
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Amendement 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "experimentele ontwikkeling": het 
verwerven, combineren, vormgeven en 
gebruiken van bestaande 
wetenschappelijke, technische, zakelijke 
en andere relevante kennis en 
vaardigheden voor plannen, schema's of 
ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of 
verbeterde producten, procedés of 
diensten. Hieronder kan tevens de 
conceptuele formulering en het ontwerp 
van alternatieve producten, procedés of 
diensten worden verstaan. Deze 
activiteiten kunnen tevens het maken van 
ontwerpen, tekeningen, plannen en
andere documentatie omvatten, mits zij 
niet voor commercieel gebruik zijn 
bestemd. De ontwikkeling van 
commercieel bruikbare prototypes en 
proefprojecten valt eveneens onder 
experimentele ontwikkeling, indien het 
prototype het commerciële eindproduct is 
en de productie ervan te duur is om alleen 
voor demonstratie- en validatiedoeleinden 
te worden gebruikt. Bij commercieel 
gebruik van demonstratie- of 
proefprojecten worden eventuele 
inkomsten die hieruit voortvloeien, op de 
in aanmerking komende kosten in 
mindering gebracht. De kosten van de 
experimentele ontwikkeling en het testen 
van producten, procedés en diensten 
komen eveneens in aanmerking, voor 
zover deze niet voor industriële toepassing 
of commerciële exploitatie kunnen 
worden gebruikt of geschikt gemaakt. 
Onder experimentele ontwikkeling wordt 
niet verstaan de routinematige of 
periodieke wijziging van bestaande 
producten, productielijnen, 
fabricageprocessen, diensten en andere 
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courante activiteiten, zelfs indien deze 
wijzigingen verbeteringen kunnen 
inhouden;

Or. en

Motivering

Definitie afkomstig van de kaderregeling voor staatssteun voor O&O.

Amendement 199
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "Benutten van de resultaten": het 
direct of indirect benutten van resultaten 
voor verdere onderzoeksactiviteiten of 
voor het ontwikkelen, creëren en op de 
markt brengen van een product of 
werkwijze, of voor het creëren en leveren 
van een dienst, afgezien van de 
activiteiten waarop de indirecte maatregel 
betrekking heeft.

Or. de

Motivering

Het "benutten van de resultaten" moeten worden omschreven, omdat dit element in het kader 
van de nieuwe innovatieaanpak van Horizon 2020 van bijzonder belang is.

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "eerlijke en redelijke 
voorwaarden": financiële en andere 
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voorwaarden waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het verzoek om 
toegang, met name de feitelijke of 
potentiële waarde van de foreground of 
background waarvoor om toegang wordt 
verzocht en/of de omvang, duur en 
eventuele andere kenmerken van het 
beoogde gebruik; 

Or. en

Motivering

De woorden "eerlijk en redelijk" (compensatie/voorwaarden) worden weliswaar in de 
verordening gebruikt, doch niet uitsluitend om naar toegang te verwijzen.  Dit amendement is 
niet tendentieus  en moet worden gelezen zoals gesuggereerd. 

Amendement 201
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "eerlijke en redelijke 
voorwaarden": passende voorwaarden, 
met inbegrip van mogelijke financiële 
voorwaarden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het verzoek om 
toegang, die kunnen worden bepaald aan 
de hand van de feitelijke of potentiële 
waarde van de resultaten of de 
background waarvoor om toegang wordt
verzocht en/of de omvang, duur of andere 
kenmerken van de beoogde exploitatie; 

Or. en

(Zie amendement 20; PE489.632v01-00)
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Amendement 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "exploiteren/exploitatie": het 
directe of indirecte gebruik van andere 
resultaten bij andere 
onderzoeksactiviteiten dan die welke 
onder de betrokken actie onder contract 
vallen, of voor het ontwikkelen, creëren 
en op de markt brengen van een product 
of werkwijze, of voor het creëren en 
leveren van een dienst;

Or. en

Amendement 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "benutten/exploitatie": het direct 
gebruik van resultaten voor de 
ontwikkeling, het tot stand brengen en op 
de markt brengen van een product of 
proces, of voor het tot stand brengen en de 
verlening van een dienst;

Or. en

Amendement 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) "eerlijke en redelijke 
voorwaarden": voorwaarden, met 
inbegrip van voorwaarden vrij van 
auteursrechten, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke 
omstandigheden van het verzoek om 
toegang en/of omvang, duur of andere 
kenmerken van het beoogde gebruik;

Or. en

Amendement 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die is opgericht 
krachtens het nationale recht, het recht van 
de Unie of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

Or. en

Motivering

Om de definitie van een juridische entiteit te vereenvoudigen en eventuele twijfels weg te 
nemen wordt een natuurlijke persoon in het kader van Horizon 2020 ook als een juridische 
entiteit behandeld/beschouwd. De voorgestelde definitie is volledig in overeenstemming met 
de regels voor deelname die in KP7 worden gebruikt.

Amendement 206
Marisa Matias
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ,ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra, universiteiten en 
maatschappelijke organisaties waaronder 
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die is opgericht krachtens het nationale 
recht, het recht van de Unie of het 
internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

Or. en

Amendement 207
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben, met inbegrip van non-profit 
en maatschappelijke organisaties; 

Or. en

Amendement 208
Francisco Sosa Wagner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra, universiteiten en 
maatschappelijke organisaties, waaronder 
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die is opgericht krachtens het nationale 
recht, het recht van de Unie of het 
internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt de rol van maatschappelijke organisaties bij OOI onderstreept. 
Ook wordt de uitwisseling tussen wetenschap en maatschappij aldus vergemakkelijkt.

Amendement 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, of 
andere onderzoek- en innovatie-
instellingen, waaronder elke natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die is opgericht 
krachtens het nationale recht, het recht van 
de Unie of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben,

Or. en
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Amendement 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben;

(10) "juridische entiteit": ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties, 
onderzoekscentra en universiteiten, 
waaronder elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die is opgericht krachtens 
het nationale recht, het recht van de Unie 
of het internationale recht die 
rechtspersoonlijkheid bezit en die, in eigen 
naam optredend, rechten en verplichtingen 
kan hebben,

Or. en

Amendement 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) "non-profit juridische entiteit": 
een juridische entiteit die volgens de wet 
geen winstoogmerk heeft en/of een 
wettelijke of statutaire verplichting heeft 
geen winsten te verdelen en/of die als 
zodanig wordt erkend door nationale, EU-
of internationale autoriteiten;

Or. en

Amendement 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis, informatie, 
artefacten en andere tastbare resultaten in 
welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd. zoals 
auteursrechten, ontwerprechten, 
octrooirechten, kwekersrechten of 
soortgelijke vormen van bescherming,  
evenwel met uitzondering van de 
gegevens, kennis en informatie die door 
een andere deelnemer in het kader van 
een specifieke actie worden gegenereerd, 
doch buiten de doelstellingen van deze 
specifieke actie om en die niet nodig zijn 
voor de tenuitvoerlegging of de 
verwezenlijking van het specifieke project 
of de exploitatie van deze actie;

Or. en

Motivering

Het begrip resultaten omvat ook de tastbare resultaten.

Amendement 213
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en
informatie in welke vorm en van welke 
aard dan ook, alsmede de daaraan 
verbonden rechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten, die in het 
kader van de actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis, informatie, 
objecten en andere tastbare resultaten in 
welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd. Voor de 
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toepassing van deze verordening worden 
publicaties niet beschouwd als resultaten;

Or. en

Amendement 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, zoals auteursrechten, 
ontwerprechten, octrooirechten, 
kwekersrechten of soortgelijke vormen 
van bescherming, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

Or. en

Amendement 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde artefacten en andere tastbare 
resultaten, gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd.

Or. en
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Motivering

Toevoeging van tastbare resultaten aan de definitie ten einde rechtsonzekerheid te 
voorkomen. Nieuwe formulering op suggestie van de DESCA-coördinatoren.

Amendement 216
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en
informatie in welke vorm en van welke 
aard dan ook, alsmede de daaraan 
verbonden rechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten, die in het 
kader van de actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis, informatie, 
artefacten en andere tastbare resultaten in 
welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd.

Or. en

Motivering

Een betere definitie van "resultaten" is welkom. De definitie mag wetenschappelijke 
publicaties niet van de definitie van resultaten uitsluiten noch hun omvang en aard trachten te 
beperken, noch deze beperken tot "directe resultaten van Horizon 2020-financiering".  Een 
wetenschappelijke publicatie bouwt voort op eerder onderzoek, op eerdere publicaties en 
resultaten van andere experimenten en projecten en kan niet gaan over kennis die uitsluitend 
het directe resultaat is van een specifieke financiering in het kader van Horizon 2020.

Amendement 217
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en
informatie in welke vorm en van welke 
aard dan ook, alsmede de daaraan 

(15) “resultaten”: gegevens, kennis, 
informatie en publicatie, ongeacht de vorm 
of aard ervan, ongeacht of zij kunnen 
worden beschermd, die zijn gegenereerd 
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verbonden rechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten, die in het 
kader van de actie worden gegenereerd;

het kader van de actie alsmede de daarmee 
verbonden rechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten;

Or. en

Amendement 218
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde ontastbare of tastbare 
resultaten van de actie, zoals gegevens, 
kennis en informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook, alsmede de daaraan 
verbonden rechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten, die in het 
kader van de actie worden gegenereerd;

Or. en

Amendement 219
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten,
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

Or. en
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Amendement 220
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en informatie 
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd;

(15a) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis, informatie, 
objecten en andere tastbare resultaten in 
welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd.

Or. en

(Zie amendement 23; PE489.613v01-00)

Motivering

Zowel een positieve als een negatieve verduidelijking van resultaten brengt het risico van 
overlapping tussen beide definities met zich. Op deze manier wordt onnodige juridische 
verwarring voorkomen.

Amendement 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "gebruikelijke 
boekhoudpraktijken": de 
boekhoudkundige beginselen en 
conventies die normaliter en aantoonbaar 
door een deelnemer worden gebruikt voor 
deelname aan met Horizon 2020 
vergelijkbare nationale of regionale 
publieke onderzoeks- en 
innovatieprogramma's analoog met 
Horizon 2020; 

Or. en
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Amendement 222
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "gebruik": het directe of indirecte 
gebruik van resultaten bij verdere 
onderzoeksactiviteiten andere dan die 
welke onder de betrokken actie onder 
contract vallen, of de exploitatie, met 
inbegrip van, doch niet beperkt tot, het 
ontwikkelen, creëren en op de markt 
brengen van een product of werkwijze, of 
voor het creëren en leveren van een 
dienst;

Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 223
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "Kmo's": kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen in de zin van de 
aanbeveling van de Commissie van 6 mei 
2003 betreffende de definitie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen; 
__________________
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36. 

Or. en
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Amendement 224
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) "duurzame vrije toegang":er zijn 
financiële middelen verstrekt via/middels 
Horizon 2020-subsidies of andere 
financiële middelen/kanalen of 
bedrijfsmodellen ter dekking van de totale 
publicatiekosten van het gratis op internet 
plaatsen van collegiaal getoetste 
wetenschappelijke artikelen die  
dankzij/via financiering in het kader van 
Horizon 2020 gegenereerde gegevens, 
kennis en informatie beschrijven, 
interpreteren of analyseren, een en ander 
ook in het besef dat de reputatie van 
onderzoekspublicaties soms kan worden 
gezien als een bevestiging van excellentie 
en dat deelnemers aan in het kader van 
Horizon 2020 gefinancierde projecten niet 
mogen worden benadeeld door de 
verplichting in formaten te publiceren die 
van mindere kwaliteit worden beschouwd.

Or. en

Amendement 225
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) "Excellentie" is een 
kwaliteitsbeoordeling die verwijst naar 
een onderzoeksfaciliteit waarbij 
hoogopgeleide onderzoekers en 
wetenschappers werkzaam zijn en waar 
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ervoor wordt gezorgd dat de beste 
praktische oplossing wordt gevonden voor 
het doel van het onderzoek en tegen 
minimumkosten een maximum aan 
nieuwe informatie wordt verkregen. 

Or. pl

Motivering

Het concept van "excellentie" heeft een subjectieve connotatie; de beoordelaar dient dan ook 
te beschikken over specifieke richtsnoeren.

Amendement 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het kader van deze verordening wordt 
een entiteit die krachtens het nationale 
recht geen rechtspersoonlijkheid heeft, 
gelijkgesteld aan een juridische entiteit, 
mits aan de in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement] 
vastgestelde voorwaarden is voldaan.

3. In het kader van deze verordening wordt 
een entiteit die krachtens het nationale 
recht geen rechtspersoonlijkheid heeft, 
gelijkgesteld aan een juridische entiteit, 
mits aan de in artikel 114, lid 2, onder a) 
van Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement] vastgestelde 
voorwaarden en aan artikel 174 bis van de 
uitvoeringsvoorschriften ervan is voldaan.

Or. it

Motivering

In het licht van het concept van rechtspersoonlijkheid en gezien de verschillen in de in de 
diverse lidstaten geldende juridische regelingen alsook ter verduidelijking van de reikwijdte 
van artikel 2, lid 3, en ter voorkoming van interpretatieproblemen, is het van belang 
uitdrukkelijk te verwijzen naar artikel 114, lid 2, onder a) van het huidige Financieel 
Reglement en artikel 174 bis van de uitvoeringsvoorschriften ervan.

Amendement 227
Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor de toepassing van punt (10) 
gelden vereenvoudigde regels voor 
overheidsinstanties voor wat betreft 
juridische identiteit.

Or. en

Amendement 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de classificatie van 
technologisch onderzoek, 
productontwikkeling en demonstratie-
activiteiten wordt rekening gehouden met 
de OESO-definities inzake het 
Technological Readiness Level (TRL).

Or. en

Amendement 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle gegevens, kennis en informatie die in 
het kader van een actie als vertrouwelijk 
zijn meegedeeld, wordt met inachtneming 
van de voorwaarden die zijn vastgesteld in 
de uitvoeringsovereenkomsten, -besluiten 
of contracten ook als zodanig behandeld, 

Alle gegevens, kennis en informatie die in 
het kader van een actie als vertrouwelijk 
zijn meegedeeld, wordt door de 
instellingen en organen van de Unie en de 
deelnemers aan een actie met 
inachtneming van de voorwaarden die zijn 
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waarbij de voorschriften betreffende de 
bescherming van vertrouwelijke informatie 
volledig worden nageleefd.

vastgesteld in de 
uitvoeringsovereenkomsten, besluiten of 
contracten ook als zodanig behandeld, 
waarbij de voorschriften betreffende de 
bescherming van vertrouwelijke informatie 
volledig worden nageleefd.

Or. en

Amendement 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle gegevens, kennis en informatie die in 
het kader van een actie als vertrouwelijk 
zijn meegedeeld, wordt met inachtneming 
van de voorwaarden die zijn vastgesteld in 
de uitvoeringsovereenkomsten, -besluiten 
of contracten ook als zodanig behandeld, 
waarbij de voorschriften betreffende de 
bescherming van vertrouwelijke informatie 
volledig worden nageleefd.

Alle gegevens, kennis en informatie die in 
het kader van een actie als vertrouwelijk 
zijn meegedeeld, wordt door de 
instellingen en organen van de Unie en de 
deelnemers aan een actie met 
inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vastgesteld in de 
uitvoeringsovereenkomsten, besluiten of 
contracten ook als zodanig behandeld, 
waarbij de voorschriften betreffende de 
bescherming van vertrouwelijke informatie 
volledig worden nageleefd.

Or. en

Amendement 231
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van artikel 3 verstrekt 
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten of geassocieerde landen alle 

Met inachtneming van artikel 3 verstrekt 
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten of geassocieerde landen en na 
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nuttige informatie die in haar bezit is over 
de resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

stelselmatige raadpleging van de 
betrokken deelnemer alle nuttige 
informatie die in haar bezit is over de 
resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan.

Or. en

Motivering

Het is van belang de voorwaarden voor de verspreiding van "nuttige informatie" te 
verduidelijken, aangezien een en ander problemen voor wat betreft de vertrouwelijkheid zou 
kunnen opleveren.

Amendement 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van artikel 3 verstrekt 
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten of geassocieerde landen alle 
nuttige informatie die in haar bezit is over 
de resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Met inachtneming van artikel 3 verstrekt 
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten, geassocieerde landen en 
burgers van de Unie of hun rechtstreeks 
gekozen vertegenwoordigers, alle nuttige 
informatie die in haar bezit is over de 
resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Or. en

Amendement 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de betrokken informatie is relevant voor 
het overheidsbeleid;

(a) de betrokken informatie is relevant voor 
de doelstellingen van het overheidsbeleid 
en de bevordering van het openbaar 
belang;

Or. en

Amendement 234
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de deelnemers hebben geen deugdelijke 
en toereikende redenen opgegeven om de 
betrokken informatie niet te verstrekken.

(b) de deelnemers hebben na 
voorafgaande kennisgeving van de 
voorgenomen mededeling door de 
Commissie geen deugdelijke en 
toereikende redenen opgegeven om de 
betrokken informatie niet te verstrekken.

Or. en

Motivering

Bij de mededeling door de Commissie van informatie over de resultaten van de deelnemers 
spelen niet alleen vertrouwelijkheid, maar ook de intellectuele eigendom en de veiligheid van 
de afspraken een rol. De deelnemers moeten dan ook de mogelijkheid hebben om zich tegen 
mededeling van bepaalde informatie uit te spreken, wanneer dit schadelijk voor hen zou zijn. 
Dit is redelijkerwijs alleen mogelijk, wanneer zij van te voren van de mededeling in kennis 
worden gesteld.

Amendement 235
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Met betrekking tot acties in het kader van 
de specifieke doelstelling "De vrijheid en 
veiligheid in Europa beschermen" kan de 
Commissie aan de instellingen en organen 
van de Unie en aan nationale instanties van 
de lidstaten alle nuttige informatie 
verstrekken die in haar bezit is over de 
resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen. De veiligheidsvoorschriften 
van de Commissie dienen in de 
subsidieovereenkomst te worden 
opgenomen. 

Or. en

Amendement 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteiten van de pijler 
"Maatschappelijke uitdagingen" kan de 
Commissie aan de instellingen en organen 
van de Unie en aan nationale instanties van 
de lidstaten alle nuttige informatie 
verstrekken die in haar bezit is over de 
resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen.

Or. en

Amendement 237
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" en de activiteit 
"Gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn" in de pijler 
"Maatschappelijke uitdagingen" kan de 
Commissie aan de instellingen en organen 
van de Unie en aan nationale instanties van 
de lidstaten alle nuttige informatie 
verstrekken die in haar bezit is over de 
resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen.

Or. en

Motivering

Om redenen van openbare veiligheid, overheidsbeleid en volksgezondheid zijn uitzonderingen 
op en afwijkingen van de bescherming van de intellectuele eigendom gerechtvaardigd. 

Amendement 238
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" en de specifieke 
doelstelling "Gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn" van de 
prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" 
kan de Commissie aan de instellingen en 
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gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

organen van de Unie en aan nationale 
instanties van de lidstaten alle nuttige 
informatie verstrekken die in haar bezit is 
over de resultaten die zijn gegenereerd 
door een deelnemer die EU-financiering 
heeft ontvangen.

Or. es

Motivering

Ter vergemakkelijking van het gebruik van de resultaten van EU-gefinancierd onderzoek als 
onderdeel van de specifieke doelstelling "Gezondheid, demografische veranderingen en 
welzijn" van de prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" door EU-instanties of de nationale 
autoriteiten van lidstaten bij het opzetten van projecten of het uitstippelen van beleid. 

Amendement 239
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in het 
kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken waarover zij 
beschikt over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Or. en

Amendement 240
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt potentiële 
deelnemers een leidraad ter beschikking 
waarin de nadere bijzonderheden van de 
selectieprocedure worden verklaard. 
Afgezien van de weging van de 
selectiecriteria lijden aanvragen het 
vaakst schipbreuk omdat hierbij fouten 
worden gemaakt, vooral door MKB's, 
zodat duidelijk moet worden gemaakt hoe 
deze moeten worden vermeden. Voorzover 
mogelijk moeten deze verduidelijkingen al 
bij de publicatie van het eerste 
werkprogramma worden gegeven en 
overeenkomstig de door de Commissie 
opgedane ervaring worden uitgebreid. 
Voorzover het voor de Commissie in het 
kader van het desbetreffende budget 
mogelijk is, moet deze leidraad in alle 
officiële talen worden gepubliceerd. In 
ieder geval moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat aan MKB's een kosteloos 
exemplaar van de leidraad in hun 
officiële taal ter beschikking kan worden 
gesteld.

Or. de

Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geen geval wordt het verstrekken van 
informatie ingevolge lid 1 geacht op de 
ontvanger rechten of verplichtingen van de 
Commissie of van de deelnemers te doen 
overgaan. De ontvanger dient dergelijke 
informatie vertrouwelijk te behandelen
tenzij deze openbaar wordt of door de 
deelnemers openbaar wordt gemaakt, of 

2. De Commissie draagt er zorg voor dat:
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tenzij deze aan de Commissie is 
medegedeeld zonder 
geheimhoudingsverplichting. Met 
betrekking tot vertrouwelijke informatie 
zijn de veiligheidsregels van de Commissie 
van toepassing.

(a) in geen geval het verstrekken van 
informatie ingevolge lid 1 wordt geacht op 
de ontvanger rechten of verplichtingen van 
de Commissie of van de deelnemers te 
doen overgaan,
(b) de ontvanger dergelijke informatie 
vertrouwelijk behandelt tenzij deze 
openbaar wordt of door de deelnemers 
openbaar wordt gemaakt, of tenzij deze aan 
de Commissie is medegedeeld zonder 
geheimhoudingsverplichting, en.
(c) met betrekking tot vertrouwelijke 
informatie de veiligheidsregels van de 
Commissie van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Aangezien de Commissie de informatie verstrekt, is het haar taak ervoor te zorgen dat de 
informatie geen rechten doet overgaan en de ontvanger dergelijke informatie vertrouwelijk 
behandelt.

Amendement 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Richtsnoeren en informatie voor 

potentiële deelnemers
1. De Commissie draagt er zorg voor dat 
aan alle potentiële deelnemers 
toereikende richtsnoeren en voldoende 
informatie, parallel met de publicatie van 
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het eerste jaarlijks werkprogramma van 
Horizon 2020, worden verstrekt. 
2. De volgende documenten worden door 
de Commissie  in nauwe samenwerking 
met alle relevante belanghebbenden 
opgesteld en bij uitvoeringshandelingen 
overeenkomstig de onderzoeksprocedure 
als bedoeld in artikel 9, lid 2, vastgesteld: 
(a) voorschriften voor indiening, 
beoordeling, selectie en toekenning;
b) standaardmodel subsidieovereenkomst;
c) voorschriften voor certificering.
3. Voorts worden de volgende 
oriënterende en informatieve documenten 
in nauwe samenwerking met alle 
relevante belanghebbenden opgesteld en 
naar behoren door de Commissie 
verspreid:
(a) oriëntatienota over de opstelling van 
voorstellen alsook met gedetailleerde 
informatie over het evaluatie- en 
selectieproces; 
(b) handleiding voor begunstigden;
(c) handleiding voor financiële 
aangelegenheden; 
(d) handleiding intellectuele-
eigendomsrechten;
(e) checklist consortiumovereenkomst.
4. De bepalingen die de Commissie in 
voornoemde documenten aanpast 
betreffende de interpretatie van de in 
Verordening (EU) nr. XX/XX (het 
Financieel Reglement) en deze 
verordening vastgelegde regelgeving 
blijven gedurende de gehele looptijd van 
het programma geldig.

Or. en

Amendement 243
Romana Jordan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Marktgerichte activiteiten worden in 
eerste instantie via financiële 
instrumenten gefinancierd.

Or. en

Amendement 244
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor de berekening van de omvang 
van een onderneming wordt als deelnemer 
aan de maatregel uitsluitend de 
indienende rechtspersoon of natuurlijke 
persoon beschouwd, zonder rekening te 
houden met hun deelnemingen van 
moeder- of dochterondernemingen dan 
wel buitenlandse deelnemingen.

Or. de

Motivering

Ter vergemakkelijking van het aanvragen van een subsidie.

Amendement 245
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Juridische entiteiten die in derde 
landen zijn gevestigd waar de 
voorwaarden voor de deelname van 
juridische entiteiten uit lidstaten aan 
onderzoek- en innovatieprogramma's in 
die derde landen als nadelig voor de 
belangen van de Unie moeten worden 
aangemerkt, kunnen in het relevante 
werkprogramma van deelname aan 
Horizon 2020 of aan onderdelen ervan 
worden uitgesloten.

2. In het relevante werkprogramma worden 
van deelname aan Horizon 2020 of aan 
onderdelen ervan uitgesloten:

Or. en

Amendement 246
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Juridische entiteiten die in derde landen 
zijn gevestigd waar de voorwaarden voor 
de deelname van juridische entiteiten uit 
lidstaten aan onderzoek- en 
innovatieprogramma's in die derde landen 
als nadelig voor de belangen van de Unie 
moeten worden aangemerkt, kunnen in het 
relevante werkprogramma van deelname 
aan Horizon 2020 of aan onderdelen ervan 
worden uitgesloten.

2. Juridische entiteiten die in derde landen 
zijn gevestigd waar de voorwaarden voor 
de deelname van juridische entiteiten uit 
lidstaten aan onderzoek- en 
innovatieprogramma's in die derde landen 
als nadelig voor de belangen van de Unie 
moeten worden aangemerkt, kunnen in het 
relevante werkprogramma van deelname 
aan Horizon 2020 of aan onderdelen ervan 
worden uitgesloten. In artikel 6 bis 
(nieuw) wordt aanvullende regelgeving 
inzake beperkte toegang tot Horizon 2020 
voor bepaalde juridische entiteiten in 
derde of geassocieerde landen vastgelegd.

Or. en

Amendement 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) juridische entiteiten (inclusief 
gelieerde entiteiten) waarvan de 
deelname, vanwege de doelstellingen die 
zij nastreven, hun plaats van vestiging, de 
aard of de plaats van hun 
werkzaamheden, ertoe zou leiden dat de 
Unie een situatie als rechtmatig erkent of 
steun of hulp verleent aan de 
instandhouding van een situatie die is 
ontstaan door een ernstige schending van 
het internationaal recht (met inbegrip van 
het internationaal humanitair recht), 
wanneer zulk een schending is vastgesteld 
bij resolutie van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties of bij arrest of advies 
van het Internationaal Gerechtshof;

Or. en

Amendement 248
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) ondernemingen die gevestigd zijn in 
een derde land dat zichzelf promoot als 
een offshore financieel centrum zonder of 
met uitsluitend nominale belastingen, 
zonder effectieve gegevensuitwisseling 
met buitenlandse belastingdiensten, 
zonder transparante wettelijke, juridische 
en administratieve regelgeving of zonder 
vereisten voor een directe plaatselijke 
aanwezigheid;
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Or. en

Amendement 249
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter c (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) juridische entiteiten die in derde 
landen zijn gevestigd waar de 
voorwaarden voor de deelname van 
juridische entiteiten uit lidstaten aan 
onderzoek- en innovatieprogramma's in 
die derde landen als nadelig voor de 
belangen van de Unie worden 
aangemerkt.

Or. en

Amendement 250
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het relevante werkprogramma of 
werkplan kunnen entiteiten die niet in staat 
zijn om toereikende veiligheidswaarborgen 
te verschaffen van deelname worden 
uitgesloten, ook indien dit vanuit 
veiligheidsoverwegingen gerechtvaardigd 
wordt op grond van persoonlijke 
veiligheidsmachtigingen.

3. In het relevante werkprogramma of 
werkplan kunnen entiteiten die niet in staat 
zijn om toereikende veiligheidswaarborgen 
of waarborgen ter bescherming van de 
intellectuele eigendom te verschaffen van 
deelname worden uitgesloten, ook indien 
dit vanuit veiligheidsoverwegingen 
gerechtvaardigd wordt op grond van 
persoonlijke veiligheidsmachtigingen.

Or. ro
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Amendement 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS) of enig 
ander rechtsorgaan opgericht volgens het 
recht van een van de deelnemende landen, 
kan aan de actie deelnemen, op 
voorwaarde dat deze is opgezet door 
overheidsinstanties en –organen van ten 
minste twee deelnemende landen en mits 
aan de voorwaarden in deze verordening 
alsook aan de voorwaarden in het 
desbetreffende werkprogramma of 
werkplan is voldaan.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1082/2006 kan een EGTS andere specifieke acties 
uitvoeren in het kader van territoriale samenwerking tussen haar leden en binnen de 
doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, waarvoor de Gemeenschap al dan niet een financiële 
bijdrage levert. Volgens het voorstel van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1082/2006 kan een EGTS specifieke acties uitvoeren in het kader van territoriale 
samenwerking tussen haar leden en binnen de doelstelling bedoeld in artikel 1, lid 2, 
waarvoor de Gemeenschap al dan niet een financiële bijdrage levert.

Amendement 252
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deelname van in derde landen 
gevestigde juridische entiteiten aan het 
Horizon 2020 kaderprogramma of 
onderdelen daarvan is onderworpen aan 
het beginsel van wederkerigheid, volgens 
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hetwelk in de EU gevestigde juridische 
entiteiten mogen deelnemen aan door die 
landen opgezette onderzoek- en 
innovatieprogramma's.

Or. fr

Amendement 253
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Beperkte toegang tot Horizon 2020 voor 

bepaalde juridische entiteiten in derde en 
bepaalde geassocieerde landen

Deelname van en samenwerking met 
juridische entiteiten in derde of 
geassocieerde landen die betrokken zijn 
bij militaire of territoriale conflicten, of 
waarbij een redelijke verdenking bestaat 
dat de mensenrechten worden 
geschonden, dienen te worden beperkt.
Deelname van zulke entiteiten of 
geassocieerde landen is alleen toegestaan, 
mits aan de volgende criteria wordt 
voldaan: 
(a) de entiteit van het derde land en het 
geassocieerde land dienen alvorens 
financiering te ontvangen en 
werkzaamheden onder contract te 
beginnen een verslag in waarin 
gedetailleerd wordt uiteengezet hoe 
financiële middelen en andere 
ondersteunende maatregelen in het kader 
van Horizon 2020 niet bijdragen aan en 
gescheiden worden gehouden van de in de 
vorige alinea bedoelde activiteiten.  De 
Commissie geeft richtsnoeren voor wat 
betreft de inhoud en methodologie van dit 
verslag;
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(b) Pas na goedkeuring door de 
Commissie van het verslag en de daarin 
vervatte conclusies kan financiering 
worden verstrekt en kunnen acties onder 
contract van start gaan.  Zo nodig kan de 
Commissie eigen onderzoek verrichten of 
om een audit van een derde partij 
verzoeken;
(c) na de voltooiing van acties onder 
contract, of op een tweejaarlijkse basis 
voor geassocieerde landen, presenteert de 
Commissie een audit waarin wordt 
beoordeeld of de financiering en de 
ondersteunende maatregelen naar 
behoren zijn beheerd;
(d) publicaties ingevolge het bepaalde in 
dit artikel zijn voor het publiek 
toegankelijk. 

Or. en

Amendement 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) er moeten minimaal drie entiteiten aan 
een actie deelnemen;

(a) er moeten minimaal twee entiteiten aan 
een actie deelnemen;

Or. en

Amendement 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) alle drie de entiteiten moeten in een (b) alle twee de entiteiten moeten in een 
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lidstaat of geassocieerd land zijn gevestigd; lidstaat of geassocieerd land zijn gevestigd;

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) er mogen geen twee van de drie 
entiteiten in dezelfde lidstaat of in 
hetzelfde geassocieerde land zijn 
gevestigd; en

(c) zij mogen niet in dezelfde lidstaat of in 
hetzelfde geassocieerde land zijn 
gevestigd; en

Or. en

Amendement 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) alle drie de juridische entiteiten
moeten onafhankelijk van elkaar zijn in de 
zin van artikel 7.

(d) zij moeten onafhankelijk van elkaar zijn 
in de zin van artikel 7.

Or. en

Amendement 258
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
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wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, 
bijvoorbeeld wanneer geografische en 
culturele aspecten van onderzoek op het 
gebied van sociale en menswetenschappen 
van bijzonder belang zijn voor een 
bepaalde lidstaat of geassocieerd land en 
niet voor andere, door de deelname van 
één in een lidstaat of een geassocieerd land 
gevestigde juridische entiteit geacht te zijn 
voldaan aan de minimumvoorwaarde.

Or. es

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de Commissie of de relevante financieringsinstantie te 
informeren ten einde ervoor te zorgen dat bij de opstelling van bepaalde programma's of 
werkplannen rekening wordt gehouden met de geografische of culturele component. 
Deelname door een juridische entiteit kan als minimumvoorwaarde worden gesteld.

Amendement 259
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij acties op 
het gebied van primaire 
landbouwproductie, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het
werkprogramma of in het werkplan, door 
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entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en

Motivering

In het licht van het feit dat regio's qua bodem, klimaat en landbouwinfrastructuur verschillen, 
is het mogelijk dat talrijke landbouwprojecten alleen relevant zijn, als zij op het regionale 
niveau worden afgestemd. Als bijvoorbeeld de pest in een gebied uitbreekt, moeten voor dat 
gebied maatregelen worden uitgewerkt om de pest tegen te gaan. Het feit dat een einde wordt 
gemaakt aan de pest zou van grensoverschrijdend belang zijn, aangezien kleine onderzoek- en 
innovatieprojecten kunnen voorkomen dat de pest zich over het continent verspreidt.  Daarom 
is het van belang dat de landbouwsector voor deze afwijking in aanmerking komt.

Amendement 260
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij acties op 
het gebied van primaire 
landbouwproductie, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en
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Amendement 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij acties op 
het gebied van primaire 
landbouwproductie en 
plattelandsontwikkeling, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en

Amendement 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij acties op 
het gebied van primaire 
landbouwproductie, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
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entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en

Amendement 263
Rareş-Lucian Niculescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij acties op 
het gebied van primaire 
landbouwproductie, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en

Amendement 264
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
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Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij acties op 
het gebied van primaire 
landbouwproductie, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en

Amendement 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van het bepaalde in lid 
1 kan een EGTS in de zin van artikel 6 als 
enige begunstigde een aanvraag voor een 
concrete actie indienen.

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende specifieke 
bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter 
verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" "kan een EGTS of 
een andere juridische entiteit die naar het recht van een van de deelnemende landen is 
opgericht, als enige begunstigde een aanvraag voor een concrete actie indienen, mits zij is 
opgericht door publieke autoriteiten en instanties uit ten minste twee deelnemende landen 
voor grensoverschrijdende en transnationale samenwerking, en uit ten minste drie 
deelnemende landen voor interregionale samenwerking". 

Amendement 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In afwijking van het bepaalde in lid 
1 wordt in geval van een door een 
Europese groepering voor territoriale 
samenwerking gecoördineerd project door 
de deelname van twee in twee 
verschillende lidstaten of geassocieerde 
landen gevestigde juridische entiteit 
geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

Or. en

Motivering

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Amendement 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In de werkprogramma's of in de 
werkplannen kunnen aanvullende 
voorwaarden worden gesteld 
overeenkomstig specifieke beleidsvereisten 
of als gevolg van de aard en doelstellingen 
van de actie, met inbegrip van 

5. In de werkprogramma's of in de 
werkplannen kunnen zo nodig naar
behoren gemotiveerde aanvullende 
voorwaarden worden gesteld 
overeenkomstig specifieke beleidsvereisten 
of als gevolg van de aard en doelstellingen 
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voorwaarden betreffende het aantal 
deelnemers, het type deelnemers en de 
plaats van vestiging.

van de actie, met inbegrip van 
voorwaarden betreffende het aantal 
deelnemers, het type deelnemers en de 
plaats van vestiging.

Or. en

Motivering

Uitgaande van de voorschriften voor deelname dient in het kader van Horizon 2020 algemene 
regelgeving te gelden.  Aanvullende voorschriften en voorwaarden dienen een uitzonderlijk 
karakter te hebben en indien absoluut noodzakelijk in naar behoren gemotiveerde gevallen te 
worden toegepast. 

Amendement 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De voorwaarden voor deelname 
dienen flexibel te worden toegepast ten 
einde:
- veelbelovende activiteiten met korte 
onderzoek- en innovatiecycli te 
bevorderen,
- de deelname van kmo's te vergroten, en
- de procedures voor activiteiten die 
rechtstreeks voortbouwen op 
gefinancierde onderzoekresultaten te
vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 269
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de deelname wordt door de Commissie 
of het betrokken financieringsorgaan als 
essentieel aangemerkt voor het uitvoeren 
van de actie;

(a) de deelname wordt door de Commissie 
of het betrokken financieringsorgaan als 
essentieel aangemerkt voor het uitvoeren 
van de actie, na raadpleging van het 
Europees Parlement en de Raad;

Or. fr

Amendement 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) er is in dergelijke financiering voorzien 
in een bilaterale wetenschappelijke en 
technologische overeenkomst of in een 
andere regeling tussen de Unie en de 
internationale organisatie of, in geval van 
in derde landen gevestigde entiteiten, het 
land waarin de juridische entiteit is 
gevestigd.

(b) er is in dergelijke financiering voorzien 
in een bilaterale wetenschappelijke en 
technologische overeenkomst of in een 
andere regeling tussen de Unie en de 
internationale organisatie of, in geval van 
in derde landen gevestigde entiteiten, het 
land waarin de juridische entiteit is 
gevestigd. In deze overeenkomst dienen 
alle lidstaten ongeacht hun lidmaatschap 
in de internationale organisatie gelijk te 
worden behandeld.

Or. en

Amendement 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie ziet er nauwlettend



AM\907542NL.doc 101/172 PE492.762v01-00

NL

op toe dat aan de voorwaarden in lid 1 is 
voldaan.

Or. en

Amendement 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van de overige gevallen 
zoals voorzien in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Financieel Reglement] en in 
Verordening (EU) nr. XX/2012 
[Gedelegeerde Verordening] worden geen 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen uitgeschreven voor coördinatie-
en ondersteuningsacties en voor 
medefinancieringsacties voor programma's 
die door in de werkprogramma's nader 
gespecificeerde juridische entiteiten 
worden uitgevoerd, mits de betreffende 
acties niet onder het toepassingsgebied van 
een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen vallen.

Met inachtneming van de overige gevallen 
zoals voorzien in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Financieel Reglement] en in 
Verordening (EU) nr. XX/2012 
[Gedelegeerde Verordening] worden geen 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen uitgeschreven voor coördinatie-
en ondersteuningsacties en voor 
medefinancieringsacties voor programma's 
die door in de werkprogramma's nader 
gespecificeerde juridische entiteiten 
worden uitgevoerd, mits de betreffende 
acties niet onder het toepassingsgebied van 
een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen vallen. Uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen kunnen alle 
vormen aannemen, inclusief open 
uitnodigingen, die noodzakelijk zijn ter 
waarborging van het niveau van 
flexibiliteit dat uit hoofde van de 
diversiteit aan onderzoek- en 
innovatiesectoren en –activiteiten, van 
langetermijnprojecten tot veelbelovende 
kortetermijnactiviteiten, vereist is.

Or. en

Amendement 273
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor alle uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen op het gebied 
van veiligheidsonderzoek wordt ex ante 
een ethische en maatschappelijke 
effectbeoordeling uitgevoerd. 
Uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen die een aanzienlijke ethische 
en/of maatschappelijke weerslag kunnen 
hebben worden aan extra toezicht en 
controle onderworpen.

Or. en

Amendement 274
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het aantal acties dat in het kader 
van een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen wordt gefinancierd, wordt 
bepaald aan de hand van het 
excellentiecriterium.

Or. en

Amendement 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
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Indien vastgelegd in het werkprogramma, 
kan een vereenvoudigde 
evaluatieprocedure in twee fasen worden 
toegepast, op voorwaarde dat dit geen 
verlenging van de totale evaluatieperiode 
met zich brengt.

Or. en

Amendement 276
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Juridische entiteiten die financiële 
bijstand van de Unie ontvangen, sluiten een 
subsidieovereenkomst met de Unie of het 
betrokken financieringsorgaan. In de 
subsidieovereenkomst wordt een 
beschrijving opgenomen van de 
werkzaamheden die door deze deelnemers 
en de deelnemende juridische entiteiten uit 
de betrokken derde landen zullen worden 
uitgevoerd.

2. Juridische entiteiten die financiële 
bijstand van de Unie ontvangen, sluiten een 
subsidieovereenkomst met de Unie of het 
betrokken financieringsorgaan. In de 
subsidieovereenkomst wordt een 
beschrijving opgenomen van de 
werkzaamheden die door deze deelnemers 
en de deelnemende juridische entiteiten uit 
de betrokken derde landen zullen worden 
uitgevoerd, alsook van de 
kadervoorwaarden, met name inzake 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.

Or. en

Motivering

Het is van belang in de mogelijkheid te voorzien om de kadervoorwaarden van uitgevoerde 
acties in het kader van gezamenlijke uitnodigingen met derde landen, met name voor wat 
betreft de intellectuele-eigendomsrechten, nader te preciseren. 

Amendement 277
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Inschrijvingstermijn

Prioriteit moet worden verleend aan 
verkorting van de termijnen voor de 
beslissing over succesvolle inschrijvingen. 
Naar gelang van de aard van elke  
specifieke uitnodiging tot inschrijving, 
dient evenwel naar behoren met het 
volgende rekening te worden gehouden: 
(a) duidelijke en transparante 
mechanismen bij de opstelling van 
oproepen tot indiening van voorstellen 
voor specifieke onderwerpen zullen leiden 
tot gelijke concurrentievoorwaarden, 
inclusie en een grotere deelname.   
Hieraan moet, waar mogelijk, consequent 
bij alle programma's en thema's worden; 
vastgehouden
(b) een bekendmaking vooraf  binnen een 
redelijke termijn van komende oproepen 
kan potentiële deelnemers in staat stellen 
om inschrijversconsortia te formeren voor 
de publicatie van oproepen, wat tot 
inschrijvingen van hogere kwaliteit kan 
ledien:
(c) het aanhouden van een redelijke 
termijn tussen de bekendmaking van een 
oproep en de uiterste datum voor het 
voorleggen van de inschrijving kan leiden 
tot inschrijvingen van hogere kwaliteit en 
eerlijke uitgangsposities voor deelnemers 
met uiteenlopende administratieve 
capaciteiten, met wel of geen ervaring met 
deelname aan door de Unie gefinancierde 
programma's, uiteenlopende ervaring met 
de omgang met verschillende talen en 
diverse niveaus van beheersing van de 
Engelse taal, en
- de uiterste data voor oproepen moeten 
zodanig worden geprogrammeerd dat 
rekening wordt gehouden met het 
volledige gamma aan oproepen van de 
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Unie en de academische en commerciële 
agenda's van de potentiële deelnemers.

Or. en

Amendement 278
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Synergieën met cohesiefondsen

Om voor synergieën en efficiency bij het 
gebruik van cohesiebeleidsfondsen te 
zorgen die voor onderzoekdoeleinden 
worden bestemd moeten 
gemeenschappelijke regels voor 
deelneming worden vastgesteld. Er dienen 
één regelpakket en één toegangspunt voor 
alle financiering van de Unie te worden 
vastgesteld, met inbegrip van het gebruik 
van dezelfde Identificatiecode voor 
deelnemers (PIC) en hetzelfde 
deelnemersportaal voor alle oproepen van 
de Unie en projecten.

Or. en

Amendement 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten.

1. Bij de voorstellen moet worden 
onderzocht of verantwoorde onderzoeks-
en innovatiedimensies zoal bedoeld in 
artikel 14 bis van Verordening 2011/809 
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tot instelling van Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) relevant zijn en of 
hiermee rekening moet worden gehouden.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar amendement 12 van Cristina Gutiérrez-Cortines op het 
ontwerpverslag van María Teresa Riera Madurell  betreffende Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat een nieuw artikel 14 bis over verantwoord 
onderzoek voorstelt.

Amendement 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten.

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie van de 
resultaten, wanneer in het kader van de 
uitnodiging die exploitatie verwacht of 
geëist wordt, en een plan voor de
verspreiding, met inbegrip van een 
gegevensbeheer- en 
gegevensuitwisselingsplan voor de 
resultaten, bevatten.

Or. en

Amendement 281
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 1. De voorstellen moeten een ontwerpplan 
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ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten.

voor de exploitatie en verspreiding van de 
resultaten bevatten. Indien dit zinvol is, 
moet in het werkprogramma of werkplan 
expliciet worden vermeld dat een 
ontwerpplan niet nodig is.

Or. en

Motivering

Voorlegging van een plan voor exploitatie en verspreiding moet regel zijn en ontbreken van 
zo'n plan een uitzondering.

Amendement 282
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten.

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 
ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten, 
waaronder een plan voor 
gegevensuitwisseling en het delen van 
gegevens.

Or. en

Amendement 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien zinvol, bij voorbeeld als 
verwacht wordt dat er veel aanvragen 
zullen binnenkomen, kan de Commissie 
ertoe besluiten een tweetraps 
aanvraagprocedure te hanteren, mits er 
een diepgaande evaluatie in de eerste fase 
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plaatsvindt (doelen, wetenschappelijke 
benadering, bevoegdheden van de 
deelnemers, toegevoegde waarde van 
wetenschappelijke samenwerking en 
totale budget) en mits dit niet resulteert in 
aanzienlijk langere termijnen voordat de 
contracten worden gesloten of de 
subsidies worden verleend.

Or. en

Amendement 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elk voorstel voor onderzoek met 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 
naar nieuwe medische technologieën (bij 
voorbeeld geneesmiddelen, vaccins, 
medische diagnostiek), moet een plan 
bevatten dat een strategie vermeldt om de 
onmiddellijke en zo breed mogelijke 
toegang tot deze technologie te 
garanderen, wanneer het ontbreken van 
toegang tot de technologie een bedreiging  
voor de volksgezondheid zou zijn.

Or. en

Motivering

Toegang tot geneesmiddelen, vaccins en andere medische technologieën is het kernelement 
van goed functionerende volksgezondheidsstelsels en het garanderen van toegang tot 
gezondheidszorg. Zoals vermeld in diverse rapporten van de WHO kan aandacht voor 
toegangsstrategieën al in het O&O-stadium later tot goed werkende gezondheidszorg leiden. 
Bronnen WHO: Report of the Commission on IPR, Innovation and Public Health. (2006); 
R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global Financing and 
Coordination (2012).
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Amendement 285
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In de voorstellen moet onderzocht 
worden op welke wijze verantwoorde 
onderzoeks- en innovatiedimensies zoals 
vermeld in artikel 14 bis van Verordening 
(EU) nr. XX/XX [Horizon 2020] relevant 
zijn en op welke manier hiermee rekening 
is gehouden.

Or. en

Amendement 286
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten, 
waar van toepassing, nadere 
bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 
instanties van de lidstaten zullen worden 
genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die 
worden verleend. De instellingen, 
organisaties en onderzoekers die onderzoek 
wensen te doen op het gebied van 
embryonale stamcellen zijn onderworpen 
aan strenge regels van toestemming en
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten, 
waar van toepassing, nadere 
bijzonderheden betreffende de 
toezichtmaatregelen verstrekken die door 
de bevoegde instanties van de lidstaten 
zullen worden genomen alsmede nadere 
bijzonderheden betreffende de ethische 
goedkeuringen die worden verleend. De 
instellingen, organisaties en onderzoekers 
die onderzoek wensen te doen op het 
gebied van embryonale stamcellen zijn 
onderworpen aan strenge regels van 
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.
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Or. en

Amendement 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten, 
waar van toepassing, nadere 
bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 
instanties van de lidstaten zullen worden 
genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die 
worden verleend. De instellingen, 
organisaties en onderzoekers die onderzoek 
wensen te doen op het gebied van 
embryonale stamcellen zijn onderworpen 
aan strenge regels van toestemming en 
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten 
nadere bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 
instanties van de lidstaten zullen worden 
genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die, 
waar van toepassing, worden verleend. De 
instellingen, organisaties en onderzoekers 
die onderzoek wensen te doen op het 
gebied van embryonale stamcellen zijn 
onderworpen aan strenge regels van 
toestemming en toezicht in 
overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

Or. en

Amendement 288
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten,
waar van toepassing, nadere 
bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten 
nadere bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 
instanties van de lidstaten zullen worden 
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instanties van de lidstaten zullen worden 
genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die 
worden verleend. De instellingen, 
organisaties en onderzoekers die onderzoek 
wensen te doen op het gebied van 
embryonale stamcellen zijn onderworpen 
aan strenge regels van toestemming en 
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die 
worden verleend. De instellingen, 
organisaties en onderzoekers die onderzoek 
wensen te doen op het gebied van 
embryonale stamcellen zijn onderworpen 
aan strenge regels van toestemming en 
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

Or. ro

Amendement 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een voorstel dat indruist tegen 
fundamentele ethische beginselen of van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving dan 
wel niet in overeenstemming is met de 
voorwaarden van Besluit (EU) XX/XX 
[specifiek programma], in het 
werkprogramma of in de uitnodiging tot
het indienen van voorstellen, kan op elk 
moment van de evaluatie-, selectie- en 
gunningsprocedures worden uitgesloten.

3. Een voorstel dat indruist tegen 
fundamentele ethische beginselen, 
fundamentele rechten of van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving dan wel niet in 
overeenstemming is met de voorwaarden 
van Besluit (EU) XX/XX [specifiek 
programma], in het werkprogramma of in 
de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen, kan op elk moment van de 
evaluatie-, selectie- en gunningsprocedures 
worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elk voorstel voor onderzoek met 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 
naar nieuwe medische technologieën (bij 
voorbeeld geneesmiddelen, vaccins, 
medische diagnostiek), moet een plan
bevatten dat een strategie vermeldt om de 
onmiddellijke en zo breed mogelijke 
toegang tot deze technologie te 
garanderen, wanneer het ontbreken van 
toegang tot de technologie een bedreiging  
voor de volksgezondheid zou zijn.

Or. en

Motivering

Toegang tot geneesmiddelen, vaccins en andere medische technologieën is het kernelement 
van goed functionerende volksgezondheidsstelsels en het garandeert dat burgers toegang tot 
gezondheidszorg hebben. Dit is duidelijk aangetoond in diverse rapporten van de WHO, de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Aandacht voor toegangsstrategieën al in het O&O-stadium 
kan later tot goed werkende gezondheidszorg leiden. Er bestaat een groot aantal 
verschillende instrumenten om dit te bereiken (zoals bepalingen voor de omgang met 
intellectuele-eigendomsrechten, toegangsprogramma's).

Amendement 291
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elk voorstel voor onderzoek met 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 
naar nieuwe medische technologieën (bij 
voorbeeld geneesmiddelen, vaccins, 
medische diagnostiek), moet een plan 
bevatten dat een strategie vermeldt om de 
onmiddellijke en zo breed mogelijke 
toegang tot deze technologie te 
garanderen, wanneer het ontbreken van 
toegang tot de technologie een bedreiging  
voor de volksgezondheid zou zijn.
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Or. en

Amendement 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elk voorstel voor onderzoek met 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling 
naar nieuwe medische technologieën (bij 
voorbeeld geneesmiddelen, vaccins, 
medische diagnostiek), moet een plan 
bevatten dat een strategie vermeldt om de 
onmiddellijke en zo breed mogelijke 
toegang tot deze technologie te 
garanderen, wanneer het ontbreken van 
toegang tot de technologie een bedreiging  
voor de volksgezondheid zou zijn.

Or. en

Motivering

Toegang tot geneesmiddelen, vaccins en andere medische technologieën is het kernelement 
van goed functionerende volksgezondheidsstelsels en het garanderen van toegang van de 
burger tot gezondheidszorg.

Amendement 293
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien van toepassing moet in de 
voorstellen worden uitgelegd hoe en tot op 
welke hoogte sekse- en genderanalyse 
relevant zijn voor het beoogde project en 
er moet gebruik worden gemaakt van 
geschikte methoden zoals ontwikkeld 
dank zij geavanceerd onderzoek op dit 
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terrein.

Or. en

Motivering

Op sommige gebieden moet in de voorstellen worden gepreciseerd in hoeverre het sekse-
element relevant is.

Amendement 294
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ethische beoordeling Ethische beoordeling en 
genderbeoordeling

Or. en

Motivering

In sommige gevallen moeten de voorstellen vanuit genderstandpunt bezien worden.

Amendement 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert systematisch ethische 
beoordelingen uit van voorstellen die 
ethische vragen opwerpen. Bij deze 
beoordeling wordt onderzocht of de 
ethische beginselen en de wetgeving in 
acht zijn genomen en, in gevallen waarin 
onderzoek buiten de Unie wordt 
uitgevoerd, of hetzelfde onderzoek in een 
lidstaat toegestaan zou zijn.

In het geval dat onderzoek buiten de Unie 
wordt uitgevoerd, onderzoek de 
Commissie, indien van toepassing, of de 
ethische beginselen in acht zijn genomen 
en garandeert zij dat hetzelfde onderzoek 
in een lidstaat toegestaan zou zijn.
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Or. en

Amendement 296
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert systematisch ethische 
beoordelingen uit van voorstellen die 
ethische vragen opwerpen. Bij deze 
beoordeling wordt onderzocht of de 
ethische beginselen en de wetgeving in 
acht zijn genomen en, in gevallen waarin 
onderzoek buiten de Unie wordt 
uitgevoerd, of hetzelfde onderzoek in een 
lidstaat toegestaan zou zijn.

De Commissie voert systematisch ethische 
beoordelingen uit van voorstellen die 
ethische vragen opwerpen. Bij deze 
beoordeling wordt onderzocht of de 
ethische beginselen en de wetgeving in 
acht zijn genomen en, in gevallen waarin 
onderzoek buiten de Unie wordt 
uitgevoerd, of hetzelfde onderzoek in een 
lidstaat toegestaan zou zijn. Indien van 
toepassing voert de Commissie ook 
stelselmatig genderbeoordelingen voor 
voorstellen uit met gebruikmaking van 
een formulier met een controlelijst, in het 
bijzonder  voor voorstellen met betrekking 
tot mensen in hun hoedanigheid van 
subject of gebruiker.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen moeten de voorstellen vanuit genderstandpunt bezien worden.

Amendement 297
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert systematisch ethische 
beoordelingen uit van voorstellen die 
ethische vragen opwerpen. Bij deze 
beoordeling wordt onderzocht of de 

De Commissie voert systematisch ethische 
beoordelingen uit van voorstellen die 
ethische vragen opwerpen. Bij deze 
beoordeling wordt onderzocht of de 
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ethische beginselen en de wetgeving in 
acht zijn genomen en, in gevallen waarin 
onderzoek buiten de Unie wordt 
uitgevoerd, of hetzelfde onderzoek in een 
lidstaat toegestaan zou zijn.

ethische beginselen en de EU-wetgeving in 
acht zijn genomen en, in gevallen waarin 
onderzoek buiten de Unie wordt 
uitgevoerd, of hetzelfde onderzoek in een 
lidstaat toegestaan zou zijn.

Or. es

Motivering

Ter waarborging dat bij ethische beoordelingen de EU-wetgeving en -beginselen in acht 
worden genomen.

Amendement 298
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor alle uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen op het gebied 
van veiligheidsonderzoek wordt ex ante 
een ethische effectbeoordeling uitgevoerd. 
Deze beoordeling moet verder gaan dan 
de strikte beperkingen van privacy- en 
gegevensbescherming en moet rekening 
houden met de bredere maatschappelijke 
effecten van de onderliggende O&O-
veiligheidsagenda. Uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen die een 
aanzienlijke ethische en/of 
maatschappelijke weerslag kunnen 
hebben, worden aan extra toezicht en 
controle onderworpen. In het bijzonder 
wordt ieder project in het kader van een 
dergelijke uitnodiging aan een ethische 
beoordeling onderworpen.

Or. en
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Amendement 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie maakt het proces van 
de ethische beoordeling voor de project 
officers en deelnemers zo transparant 
mogelijk.

Or. en

Amendement 300
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie streeft ernaar te 
garanderen dat ethische beoordelingen, 
waar mogelijk, niet leiden tot onnodige 
vertraging bij de start, voortzetting of 
voltooiing van projecten.

Or. en

Amendement 301
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Genderbeoordeling

De Commissie voert stelselmatig 
genderbeoordelingen voor voorstellen uit 



PE492.762v01-00 118/172 AM\907542NL.doc

NL

met gebruikmaking van een formulier met 
een controlelijst.

Or. en

Amendement 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het effect wordt tegen de geraamde 
totale financiële kosten van het project 
afgezet, bepalend voor de 
kosten/effectverhouding als 
gunningscriterium.

Or. en

Motivering

Aangezien Horizon 2020 een programma voor de verdeling van overheidsfondsen is, moet bij 
de rangschikking en selectie van de voorstellen met het oog op financiering ook worden 
gekeken naar de kosten tegenover de baten.

Amendement 303
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De ingediende voorstellen worden 
geëvalueerd aan de hand van de volgende
selectie- en gunningscriteria:

1. De ingediende voorstellen worden 
geëvalueerd aan de hand van selectie- en 
gunningscriteria, zoals:

Or. pl
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Motivering

In amendementen 4, 5, 6, 7 en 8 worden de criteria gespecificeerd die dienen te worden 
gehanteerd voor de vaststelling van de uniforme beoordelingsschaal voor beoordelingen die 
door de toetsers van evaluaties worden ingediend.

Amendement 304
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) excellentie, (a) excellentie, op basis van een 
beoordeling van de onderzoeksfaciliteiten 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 17 bis 
(nieuw);

Or. pl

Motivering

In amendementen 4, 5, 6, 7 en 8 worden de criteria gespecificeerd die dienen te worden 
gehanteerd voor de vaststelling van de uniforme beoordelingsschaal voor beoordelingen die 
door de toetsers van evaluaties worden ingediend.

Amendement 305
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) impact; (b) de onderzoekresultaten van de 
teamleden,

Or. pl

Motivering

In amendementen 4, 5, 6, 7 en 8 worden de criteria gespecificeerd die dienen te worden 
gehanteerd voor de vaststelling van de uniforme beoordelingsschaal voor beoordelingen die 
door de toetsers van evaluaties worden ingediend.
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Amendement 306
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kwaliteit en efficiëntie van de 
uitvoering.

(c) kosten van de uitvoering

Or. pl

Motivering

In amendementen 4, 5, 6, 7 en 8 worden de criteria gespecificeerd die dienen te worden 
gehanteerd voor de vaststelling van de uniforme beoordelingsschaal voor beoordelingen die 
door de toetsers van evaluaties worden ingediend.

Amendement 307
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de kans op welslagen.

Or. pl

Motivering

In amendementen 4, 5, 6, 7 en 8 worden de criteria gespecificeerd die dienen te worden 
gehanteerd voor de vaststelling van de uniforme beoordelingsschaal voor beoordelingen die 
door de toetsers van evaluaties worden ingediend.

Amendement 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) synergieën met andere 
overheidsfinanciering op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

Or. en

Motivering

Om tot een werkelijke synergie met financieringsprogramma's van lidstaten en regio's  te 
komen in verband met een werkelijk verstandige specialisatie en concentratie van 
hulpmiddelen lijkt het passend de mogelijkheid te scheppen de projecten ook te gunnen aan de 
hand van hun potentieel om voor deze synergieën te zorgen.

Amendement 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De mate waarin voldaan wordt aan 
de in lid 1 genoemde criteria wordt 
gehonoreerd met 0 t/m 5 punten. Er 
kunnen halve punten worden toegekend. 
De scores geven ten aanzien van het 
onderzochte criterium het volgende weer:
(a) O – Het voorstel heeft geen 
raakpunten met het onderzochte criterium 
of kan niet worden beoordeeld wegens 
ontbrekende of onvolledige informatie.
(b) 1 – Slecht. Het voorstel heeft 
ontoereikende raakpunten met het 
onderzochte criterium of het heeft 
ernstige, inherente zwakke punten.
(c) 2 – Voldoende. Hoewel het voorstel 
een breed raakvlak met het onderzochte 
criterium heeft, vertoont het duidelijk 
zwakke punten.
(d) 3 – Goed. Het voorstel voldoet goed 
aan het criterium, hoewel verbeteringen 
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noodzakelijk zijn.
(e) 4 – Zeer goed. Het voorstel voldoet 
zeer goed aan het criterium, hoewel nog 
enkele verbeteringen mogelijk zijn.
(f) 5 – Uitstekend. Het voorstel slaagt erin 
te voldoen aan alle relevante aspecten van 
het criterium in kwestie. Eventuele 
tekortkomingen zijn te verwaarlozen.

Or. en

Amendement 310
Jean-Pierre Audy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De selectiecriteria en het daaraan 
toegekende gewicht moeten worden 
omschreven in het werkprogramma of 
werkplan en hun toepassing wordt aan de 
Horizon 2020-prioriteiten aangepast.

Or. en

Amendement 311
Romana Jordan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het effect wordt tegen de geraamde 
totale financiële kosten van het project 
afgezet, bepalend voor de 
kosten/effectverhouding als 
gunningscriterium.

Or. en
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Amendement 312
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorstellen voor ERC-acties inzake 
grensverleggend onderzoek is uitsluitend 
het excellentiecriterium van toepassing.

Schrappen

Or. ro

Amendement 313
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op voorstellen voor ERC-acties inzake 
grensverleggend onderzoek is uitsluitend 
het excellentiecriterium van toepassing.

2. Bij de selectie van het onderzoeksteam 
van voorstellen voor ERC-acties inzake 
grensverleggend onderzoek is uitsluitend 
het excellentiecriterium van toepassing, i.e. 
het wordt gebaseerd op de beoordeling 
van de toegang van de onderzoekers tot 
moderne onderzoeksfaciliteiten, 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, punt 17 bis 
(nieuw).

Or. pl

Motivering

Het criterium van excellentie dient nader te worden verduidelijkt.

Amendement 314
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De selectie- en gunningscriteria 
moeten zonder gendervooroordelen 
worden toegepast. Er moet een 
stimuleringssysteem worden ingesteld ter 
ondersteuning van projecten met een 
gender- en gendergelijkheidsperspectief. 
De Commissie voert procedures in voor 
om toe te zien op de uitvoering van deze 
bepaling en maakt haar conclusies 
openbaar.

Or. en

Amendement 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het impactcriterium bevat de 
mogelijke reikwijdte van de verspreiding 
en de openbare beschikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten en -gegevens, 
waarbij voorrang moet worden gegeven 
aan projecten die een bredere 
verspreiding en exploitatie van de 
resultaten tot gevolg kunnen hebben.

Or. en

Amendement 316
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aan het impactcriterium wordt bij 
voorstellen in het kader van de prioriteit 
"Industrieel leiderschap" het hoogste 
gewicht toegekend.

Or. en

Amendement 317
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het werkprogramma of in het 
werkplan worden nadere gegevens over de 
in lid 1 genoemde evaluatie- en 
selectiecriteria opgenomen, evenals 
specifieke wegingen en drempels.

3. In het werkprogramma of in het 
werkplan worden nadere gegevens over de 
in lid 1 genoemde evaluatie- en 
selectiecriteria opgenomen, evenals 
specifieke wegingen en drempels. Verder 
dient genderevenwicht te gelden als één 
van de criteria van de werkprogramma's.

Or. en

Amendement 318
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In het werkprogramma of in het 
werkplan worden nadere gegevens over de 
in lid 1 genoemde evaluatie- en 
selectiecriteria opgenomen, evenals 
specifieke wegingen en drempels.

3. In het werkprogramma of in het 
werkplan worden nadere gegevens over de 
in lid 1 genoemde evaluatie- en 
selectiecriteria opgenomen, evenals 
specifieke sub-criteria, wegingen en 
drempels. Bij de evaluatie moet gelet 
worden op gendergelijkheid en niet-
discriminatie.
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Or. en

Amendement 319
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie stelt regels voor de 
procedure voor de indiening van 
voorstellen, evenals de ermee verbonden 
evaluatie-, selectie- en 
gunningsprocedures vast en maakt deze 
openbaar; zij publiceert tevens 
handleidingen voor de indieners, met 
inbegrip van richtsnoeren voor de 
deskundigen. Met name stelt de 
Commissie gedetailleerde regels voor de 
tweefasige indieningsprocedure (onder 
meer inzake de omvang en aard van het 
voorstel in de eerste fase en van het 
volledige voorstel in de tweede fase) en 
regels voor de tweefasige 
evaluatieprocedure vast.

Or. de

Motivering

Welke documenten noodzakelijk zijn, moet al zo uitgebreid mogelijk in de 
deelnamevoorschriften zijn vastgelegd.

Amendement 320
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie moet een handleiding 
bij het selectieproces opstellen waarin de 
toepassing van de gunningscriteria wordt 
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toegelicht en de implicaties van specifieke 
wegingen en drempels voor het 
selectieproces worden gedefinieerd. Deze 
handleiding moet samen met het eerste 
werkprogramma worden gepubliceerd. De 
inhoud van de handleiding is bindend 
voor de Commissiediensten.

Or. en

Amendement 321
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie moet een handleiding 
bij het selectieproces opstellen waarin de 
toepassing van de gunningscriteria wordt 
toegelicht en de implicaties van specifieke 
wegingen en drempels voor het 
selectieproces worden gedefinieerd. Deze 
handleiding moet tegelijk met het eerste 
werkprogramma worden gepubliceerd.

Or. en

Amendement 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Waar van toepassing moet bij de 
evaluatieprocedure rekening worden 
gehouden met de kansen van een voorstel 
op bevordering van internationale 
samenwerking aan internationale 
kernthema's, zoals standaardisatie.
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Or. en

Amendement 323
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indiening in een andere taal dan het 
Engels mag niet tot benadeling bij de 
evaluatieprocedure leiden.

Or. de

Amendement 324
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorstellen worden gerangschikt aan de 
hand van de evaluatieresultaten. De 
selectie vindt plaats op basis van deze 
rangschikking.

4. Voorstellen worden gerangschikt aan de 
hand van de evaluatieresultaten op basis 
van de voorgestelde numerieke 
beoordelingsschaal. Hetzelfde onderwerp 
(op te lossen probleem) of een soortgelijk 
onderwerp kan onafhankelijk aan twee 
verschillende onderzoeksteams worden 
gegeven om het concurrentievermogen te 
vergroten.

Or. pl

Motivering

Het concurrentievermogen dient een rol te spelen zowel bij de aanvraag van de subsidie als 
bij de besteding van de financiële bijdrage(n).

Amendement 325
Konrad Szymański
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorstellen worden gerangschikt aan de 
hand van de evaluatieresultaten. De 
selectie vindt plaats op basis van deze 
rangschikking.

4. Voorstellen worden gerangschikt aan de 
hand van de evaluatieresultaten. De 
selectie vindt plaats op basis van deze 
rangschikking. Indien twee of meer 
voorstellen als zijnde gelijkwaardig 
worden beoordeeld op grond van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde criteria, dan 
hanteert de Commissie als verder 
criterium de prijs-kwaliteitsverhouding.

Or. en

Amendement 326
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Oproepen voor voorstellen verlopen 
in de eerste plaats via een tweetraps 
indieningsprocedure overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement] en 
de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften.

Or. en

Amendement 327
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er vindt uitsluitend een ex-antecontrole 5. Er vindt uitsluitend, met middelen die 
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van de financiële capaciteit van 
coördinatoren plaats indien de geraamde 
financiële bijstand van de EU voor de actie 
minimaal 500 000 EUR bedraagt, tenzij er 
sprake is van buitengewone 
omstandigheden in die zin dat er op basis 
van de beschikbare informatie een 
gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de 
financiële capaciteit van de coördinator of 
van andere deelnemers.

met de nationale wetgeving stroken, een 
ex-antecontrole van de financiële capaciteit 
van coördinatoren plaats indien de 
geraamde financiële bijstand van de EU 
voor de actie minimaal 100.000 EUR 
bedraagt, tenzij er sprake is van 
buitengewone omstandigheden in die zin 
dat er op basis van de beschikbare 
informatie een gerechtvaardigde twijfel 
bestaat omtrent de financiële capaciteit van 
de coördinator of van andere deelnemers.
De Commissie stelt aanvragers een 
eenvoudig, gebruikersvriendelijk 
elektronisch systeem ter beschikking om 
hun financiële levensvatbaarheid te 
controleren.

Or. en

Motivering

Het primaat van de nationale wetgeving moet erkend worden en dit zal een belangrijke stap 
vooruit betekenen bij de vereenvoudiging van de procedures voor de deelnemers.

Amendement 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er vindt uitsluitend een ex-antecontrole 
van de financiële capaciteit van 
coördinatoren plaats indien de geraamde 
financiële bijstand van de EU voor de actie 
minimaal 500 000 EUR bedraagt, tenzij er 
sprake is van buitengewone 
omstandigheden in die zin dat er op basis 
van de beschikbare informatie een 
gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de 
financiële capaciteit van de coördinator of 
van andere deelnemers.

5. Er vindt uitsluitend een ex-antecontrole 
van de financiële capaciteit van 
coördinatoren of andere deelnemers plaats 
indien de geraamde financiële bijstand van 
de EU voor de actie minimaal 650.000
EUR bedraagt, zoals in het zevende 
kaderprogramma, tenzij er sprake is van 
buitengewone omstandigheden in die zin 
dat er op basis van de beschikbare 
informatie een gerechtvaardigde twijfel 
bestaat omtrent de financiële capaciteit van 
de coördinator of van andere deelnemers.

Or. en
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Amendement 329
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er vindt uitsluitend een ex-antecontrole 
van de financiële capaciteit van 
coördinatoren plaats indien de geraamde 
financiële bijstand van de EU voor de actie 
minimaal 500 000 EUR bedraagt, tenzij er 
sprake is van buitengewone 
omstandigheden in die zin dat er op basis 
van de beschikbare informatie een 
gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de 
financiële capaciteit van de coördinator of 
van andere deelnemers.

5. Er vindt een ex-antecontrole van de 
financiële capaciteit  plaats indien de 
geraamde financiële bijstand van de EU 
voor de deelnemer minimaal 500 000 EUR 
bedraagt, tenzij er sprake is van 
buitengewone omstandigheden in die zin 
dat er op basis van de beschikbare 
informatie een gerechtvaardigde twijfel 
bestaat omtrent de financiële capaciteit van 
de coördinator of van andere deelnemers.

Or. en

Motivering

De controle van de financiële capaciteit van de coördinator geeft geen indicatie van de 
financiële vermogens van die deelnemers van wie een aanzienlijke bijdrage wordt gevraagd. 
De verificatie dient zich dus op de deelnemers en niet op de actie te concentreren.

Amendement 330
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de potentiële MKB-coördinator 
niet voldoet aan alle financiële criteria, 
kan het Garantiefonds voor de deelnemers 
zoals bedoeld in artikel 32 van deze 
Verordening het risico dekken.

Or. en
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Amendement 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Er vindt geen verificatie plaats van de 
financiële capaciteit van juridische 
entiteiten waarvan de levensvatbaarheid 
door een lidstaat of een geassocieerd land 
wordt gegarandeerd, of van hogere of 
secundaire onderwijsinstellingen.

6. Er vindt geen verificatie plaats van de 
financiële capaciteit van juridische 
entiteiten waarvan de levensvatbaarheid 
door een lidstaat of een geassocieerd land 
wordt gegarandeerd, of van hogere of 
secundaire onderwijsinstellingen. Evenzo 
vindt geen verificatie plaats van de 
financiële en coördinatiecapaciteit van 
ondergekapitaliseerde 
dochtermaatschappijen of startende 
bedrijven indien hun levensvatbaarheid 
door hun aandeelhouders wordt 
gegarandeerd, voor zover deze garantie op 
jaarbasis wordt geactualiseerd. 

Or. en

Amendement 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Er vindt geen verificatie plaats van de 
financiële capaciteit van juridische 
entiteiten waarvan de levensvatbaarheid 
door een lidstaat of een geassocieerd land 
wordt gegarandeerd, of van hogere of 
secundaire onderwijsinstellingen.

6. Er vindt geen verificatie plaats van de 
financiële capaciteit van juridische 
entiteiten waarvan de levensvatbaarheid 
door een lidstaat of een geassocieerd land 
wordt gegarandeerd, of van hogere of 
secundaire onderwijsinstellingen. Evenzo 
vindt geen verificatie plaats van de 
financiële en coördinatiecapaciteit van 
ondergekapitaliseerde 
dochtermaatschappijen of startende 
bedrijven indien hun levensvatbaarheid 
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door hun aandeelhouders wordt 
gegarandeerd, voor zover deze garantie op 
jaarbasis wordt geactualiseerd. 

Or. en

Amendement 333
Peter Skinner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In het financiële valideringsstadium 
van de procedure geldt dat MKB's in 
bepaalde sectoren die zich op onderzoek 
richten en niet zozeer op het behalen van 
winst, om voor financiering in 
aanmerking te komen geen bewijs 
behoeven te leveren van hun operationele 
omzet in voorafgaande jaren.

Or. en

Motivering

Een groot aantal MKB's, vooral in de biotechsector, richt zich vooral op O&O, en niet zozeer 
op het behalen van winst.

Amendement 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Oproepen voor voorstellen verlopen 
in principe via een tweetraps 
indieningsprocedure overeenkomstig het 
bepaalde in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement] en 
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de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften.

Or. en

Amendement 335
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De financiële capaciteit kan worden 
gegarandeerd door iedere andere 
wettelijke entiteit, wier financiële 
vermogens dan geverifieerd worden 
overeenkomstig artikel 14, lid 5.

Or. en

Amendement 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan zorgen voor de 
aanwezigheid van een procedure voor de 
toetsing van evaluaties voor aanvragers die 
van mening zijn dat de evaluatie van hun 
voorstel niet conform de in deze regels, het 
relevante werkprogramma of het werkplan 
en de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen uiteengezette procedures, is 
verlopen.

1. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan zorgen voor de 
aanwezigheid van een volledig 
transparante procedure voor de toetsing 
van evaluaties voor aanvragers die van 
mening zijn dat de evaluatie van hun 
voorstel niet conform de in deze regels, het 
relevante werkprogramma of het werkplan 
en de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen uiteengezette procedures, is 
verlopen.

Or. en
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Amendement 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan is verantwoordelijk 
voor de beoordeling van het betreffende 
verzoek. De beoordeling heeft uitsluitend 
betrekking op de procedurele aspecten 
van de evaluatie en niet op de inhoud van 
het voorstel.

3. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan is verantwoordelijk 
voor de beoordeling van het betreffende 
verzoek.

Or. en

Amendement 338
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan is verantwoordelijk 
voor de beoordeling van het betreffende 
verzoek. De beoordeling heeft uitsluitend 
betrekking op de procedurele aspecten van 
de evaluatie en niet op de inhoud van het 
voorstel.

3. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan is verantwoordelijk 
voor de beoordeling van het betreffende 
verzoek. De beoordeling heeft uitsluitend 
betrekking op de procedurele aspecten van 
de evaluatie en waar van toepassing en 
overeenkomstig het lid hierboven op de 
inhoud van het voorstel.

Or. es

Motivering

Aldus wordt met de inhoud van de ingediende voorstellen rekening gehouden.

Amendement 339
Judith A. Merkies
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij herindieningen van 
Horizon2020-subsidieprojecten stelt de 
Commissie voorafgaand aan de evaluatie 
de eerder ingediende projectaanvraag en 
de bijbehorende 'Evaluation Summary 
Report (ESR)' ter beschikking aan het 
nieuwe evaluatiepanel. De Commissie ziet 
- met inachtneming van technologisch-
wetenschappelijke ontwikkelingen - erop 
toe dat er geen inconsistentie bestaat 
tussen de bevindingen in de oude en de 
nieuwe project-ESR.

Or. nl

Amendement 340
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een toetsingscomité voor evaluaties, 
bestaande uit medewerkers van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan, zal advies uitbrengen 
over de procedurele aspecten van het 
evaluatieproces. Een ambtenaar van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan wordt aangewezen als 
voorzitter van het comité, met dien 
verstande dat hij of zij van een andere 
afdeling afkomstig moet zijn dan de 
afdeling die voor de uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen verantwoordelijk 
is. Het comité kan een van de volgende 
twee aanbevelingen doen:

4. Een toetsingscomité voor evaluaties, 
bestaande uit medewerkers van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan, zal advies uitbrengen 
over de procedurele aspecten van het 
evaluatieproces. Een ambtenaar van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan wordt aangewezen als 
voorzitter van het comité, met dien 
verstande dat hij of zij van een andere 
afdeling afkomstig moet zijn dan de 
afdeling die voor de uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen verantwoordelijk 
is. Het comité selecteert een 
onafhankelijke deskundige in de 
databank als bedoeld in artikel 37 van 
deze verordening;  de deskundige brengt 
advies uit over de vraag of het 
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voorliggende voorstel op zijn inhoud moet 
worden beoordeeld; het definitieve besluit 
wordt evenwel door de voorzitter van het 
comité genomen. Het comité kan een van 
de volgende twee aanbevelingen doen:

Or. es

Motivering

Dankzij dit amendement kan een deskundige van een derde partij van buitenaf worden 
ingeschakeld om de inhoud van een voorstel te beoordelen; de voorzitter van het comité heeft 
echter het laatste woord.

Amendement 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een toetsingscomité voor evaluaties, 
bestaande uit medewerkers van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan, zal advies uitbrengen 
over de procedurele aspecten van het 
evaluatieproces. Een ambtenaar van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan wordt aangewezen als 
voorzitter van het comité, met dien 
verstande dat hij of zij van een andere 
afdeling afkomstig moet zijn dan de 
afdeling die voor de uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen verantwoordelijk 
is. Het comité kan een van de volgende 
twee aanbevelingen doen:

4. Een toetsingscomité voor evaluaties, 
bestaande uit medewerkers van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan, zal een transparant 
en objectief advies uitbrengen over het 
evaluatieproces. Een ambtenaar van de 
Commissie of van het betrokken 
financieringsorgaan wordt aangewezen als 
voorzitter van het comité, met dien 
verstande dat hij of zij van een andere 
afdeling afkomstig moet zijn dan de 
afdeling die voor de uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen verantwoordelijk 
is. Het comité kan een van de volgende 
twee aanbevelingen doen:

Or. en

Amendement 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een nieuwe evaluatie van het voorstel; (a) een nieuwe evaluatie van het voorstel 
door beoordelaars die niet bij de vorige 
evaluatie betrokken waren;

Or. en

Amendement 343
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op basis van die aanbeveling neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan een besluit en stelt zij 
of het orgaan de coördinator hiervan in 
kennis.

5. Op basis van die aanbeveling neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan een besluit en stelt zij 
of het orgaan de coördinator hiervan 
binnen 30 dagen na de datum waarop de 
Commissie of het desbetreffende 
financieringsorgaan het verzoek om 
toetsing ontving in kennis.

Or. en

Amendement 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op basis van die aanbeveling neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan een besluit en stelt zij 
of het orgaan de coördinator hiervan in 
kennis.

5. Op basis van die aanbeveling neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan een besluit en stelt zij 
of het orgaan de coördinator hiervan  
binnen 30 dagen na de datum van 
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indiening van een verzoek om toetsing in 
kennis.

Or. en

Motivering

Voor een soepele uitvoering van het programma en ter vermindering van de onzekerheid voor 
werkelijke en potentiële deelnemers is het heel belangrijk dat de toetsingsprocedure zo 
efficiënt en doeltreffend verloopt en onnodige vertraging wordt vermeden. De voorgestelde 
termijn biedtt genoeg tijd voor het afhandelen van de toetsingsprocedure.

Amendement 345
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Schadeloosstelling

De Commissie stelt een officiële 
klachtenprocedure voor deelnemers in, 
hetgeen ook kan betekenen dat een 
ombudsman wordt aangesteld die zich 
specifiek bezighoudt met onderzoeks- en 
innovatieprojecten in het kader van 
Horizon 2020. De Commissie neemt 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
deelnemers op de hoogte zijn van alle 
klachten-/schadeloosstellingsregelingen 
die voor hen open staan door 
bekendmaking van nadere bijzonderheden 
over de klachten-
/schadeloosstellingsregelingen in alle 
correspondentie met deelnemers of 
aanvragers. De regeling dient transparant 
te zijn en de resultaten en de 
besluitvormingsprocedure moeten aan de 
deelnemers bekend worden gemaakt.
De deelnemers moeten klachten kunnen 
indienen met betrekking tot ieder aspect 
van hun betrokkenheid bij Horizon 2020. 
De klachtenregeling beperkt zich niet tot 
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de procedurele aspecten van de evaluatie 
van voorstellen.
De Commissie reageert binnen 30 dagen 
na ontvangst van een klacht in de vorm 
van een voorlopig besluit.
Overeenkomstig Richtlijn 2008/52/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van
21 mei 2008 betreffende bepaalde 
aspecten van bemiddeling/mediation in 
burgerlijke en handelszaken en de 
resolutie van het Europees Parlement van 
13 september 2011 over de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende bemiddeling in de lidstaten, 
impact op de bemiddeling en toepassing 
door de rechtbanken 1, kunnen de 
Commissie en de deelnemers, indien een 
klacht niet bevredigend kan worden 
afgehandeld door middel van de interne 
officiële klachtenbehandelingsregeling 
van de Commissie (door de ombudsman 
of een soortgelijk orgaan) overeenkomen 
te trachten een oplossing voor het conflict 
te vinden door middel van een 
bemiddelingsprocedure overeenkomstig 
de regels van een 
bemiddelingscentrumprocedure.  De 
Commissie en de deelnemers moeten het 
vooraf eens worden over de keuze van het 
bemiddelingscentrum, of de keus 
geschiedt aan de hand van een door de 
Commissie geaccepteerde 
bemiddelingscentra.
De Commissie reserveert 0,5% van de 
begroting voor Horizon 2020 voor 
projecten die aanvankelijk niet werden 
aanvaard, maar die naar aanleiding van 
de schadeloosstellingsprocedure positief 
geëvalueerd worden.
__________________
1 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0361.

Or. en
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Amendement 346
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De Commissie of het desbetreffende 
financieringsorgaan stelt in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
modelsubsidieovereenkomsten tussen de 
Commissie of het desbetreffende 
financieringsorgaan enerzijds en de 
deelnemers anderzijds vast in 
overeenstemming met deze verordening, 
rekening houdend met de kenmerken van
de betrokken financieringsregeling.

Or. en

Motivering

In tegenstelling tot de deelnemingsregels voor het zevende kaderprogramma (artikel 19, lid 8) 
heeft de Commissie in haar voorstel geen bepaling over modelsubsidieovereenkomsten 
opgenomen. Zulke modellen bevorderen echter de rechtszekerheid van de deelnemers omdat 
hierin hun voorwaarden en verplichtingen in het kader van het project zijn opgenomen.

Amendement 347
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis. Uiterlijk op de publicatiedatum van
de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen stellen de Commissie of het 
betrokken financieringsorgaan de 
subsidieovereenkomst voor de betrokken 
actie ter beschikking.

Or. en
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Motivering

De deelnemers moeten zekerheid hebben over de regels die voor een actie zullen gelden. 
Daarom moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van modelovereenkomsten. 
Bovendien moeten de voorwaarden van de subsidieovereenkomst op tijd voor de 
uitnodigingen beschikbaar zijn.

Amendement 348
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan sluit een 
subsidieovereenkomst met de deelnemers.

1. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan sluit een 
subsidieovereenkomst met de deelnemers.
De Commissie stelt in nauwe 
samenwerking met de lidstaten een 
modelovereenkomst in overeenstemming 
met deze verordening op.

Or. de

Amendement 349
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan garandeert dat de 
termijn tussen de deadline voor het 
indienen van voorstellen en de 
ondertekening van de 
subsidieovereenkomst, resp. het 
subsidiebesluit, beperkt is tot een tijdvak 
van ten hoogste zes maanden. In goed 
gemotiveerde uitzonderlijke gevallen kan 
deze termijn verlengd worden. Met de 
ontvangstbevestiging van de 
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projectvoorstellen deelt de Commissie een 
indicatief tijdschema voor de belangrijkste 
stappen in de procedure tot de 
ondertekening van de overeenkomst mede.

Or. de

Motivering

Door de noodzakelijke beperking van de "time to grant" in de zin van een verhoging van de 
aantrekkelijkheid ontstaat voor beide zijden een grotere tijdsdruk. De deelnemers kunnen zich 
aan de hand van het tijdschema vroegtijdig op de relevante stappen instellen en voorbereiden. 
Bovendien draagt het tijdschema aan een transparantere procedure bij.

Amendement 350
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie en de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart.

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie en de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart. De 
overeenkomst moet stroken met 
onderhavige verordening en met 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement], alsmede 
Verordening  (EU) nr. XX/XX [de 
Gedelegeerde Verordening]. 

Or. en

Amendement 351
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie en de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart.

2. Gezien en gelet op de bepalingen van 
deze Verordening worden in de 
subsidieovereenkomst de rechten en 
verplichtingen van de deelnemers, de 
Commissie en de financieringsorganen 
vastgesteld. Tevens worden daarin op basis 
van dezelfde voorwaarden de rechten en 
verplichtingen vastgesteld van juridische 
entiteiten die als deelnemer tot de actie 
toetreden wanneer de uitvoering ervan 
reeds is gestart.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet garanderen dat de subsidieovereenkomst volledig overeenstemt met 
deze verordening en geen nieuwe interpretaties in de subsidieovereenkomst worden 
opgenomen.

Amendement 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart.

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, en hetzij van de Commissie, 
hetzij de financieringsorganen vastgesteld. 
Tevens worden daarin op basis van 
dezelfde voorwaarden de rechten en 
verplichtingen vastgesteld van juridische 
entiteiten die als deelnemer tot de actie 
toetreden wanneer de uitvoering ervan 
reeds is gestart, alsmede de rol en taken 
van een consortiumcoördinator.
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Or. en

Motivering

Dit amendement moet garanderen dat de subsidieovereenkomst volledig overeenstemt met 
deze verordening en geen nieuwe interpretaties in de subsidieovereenkomst worden 
opgenomen.

Amendement 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie en de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart.

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, en hetzij van de Commissie, 
hetzij van de financieringsorganen 
vastgesteld. Tevens worden daarin op basis 
van dezelfde voorwaarden de rechten en 
verplichtingen vastgesteld van juridische 
entiteiten die als deelnemer tot de actie 
toetreden wanneer de uitvoering ervan 
reeds is gestart.

Or. en

Amendement 354
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de subsidieovereenkomst kunnen de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers met betrekking tot 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding worden vastgesteld voor 
zover zij niet reeds in deze verordening 
zijn vastgesteld.

3. Op basis van een vereiste van het 
werkprogramma kunnen in de 
subsidieovereenkomst de rechten en 
verplichtingen van de deelnemers met 
betrekking tot toegangsrechten, exploitatie 
en verspreiding worden vastgesteld voor 
zover zij niet reeds in deze verordening 
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zijn vastgesteld.

Or. en

Amendement 355
Marisa Matias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij onderzoek dat uitgevoerd wordt 
op een terrein dat van belang is voor de 
volksgezondheid dient de 
subsidieovereenkomst bepalingen te 
bevatten die de toegankelijkheid van de 
resultaten voor burgers van de Unie en 
daarbuiten vergemakkelijken door middel 
van maatschappelijk verantwoorde 
licentiestrategieën.

Or. en

Amendement 356
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De subsidieovereenkomst dient in 
overeenstemming te zijn met de algemene 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Europese Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers.

4. De subsidieovereenkomst bevat tevens, 
waar van toepassing, bepalingen die de 
eerbiediging van ethische beginselen en 
beginselen ten aanzien van 
onderzoeksintegriteit waarborgen, met 
inbegrip van de instelling van een 
onafhankelijke ethische commissie en het 
recht van de Commissie om een audit op 
ethisch gebied uit te voeren, en ook de 
instelling van een onafhankelijke raad 
voor onderzoeksintegriteit, alsmede het 
recht van de Commissie een controle op 
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onderzoeksintegriteit uit te voeren

Or. en

Amendement 357
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De subsidieovereenkomst dient in 
overeenstemming te zijn met de algemene 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Europese Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers.

4. De subsidieovereenkomst dient in 
overeenstemming te zijn met de algemene 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Europese Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers. De overeenkomst zal in het 
bijzonder bepalingen bevatten over 
activiteiten die bedoeld zijn ter 
bevordering van een evenwichtige 
vertegenwoordiging van mannen en 
vrouwen in onderzoeksteams en ter 
waarborging van een adequate integratie 
van het genderperspectief in de inhoud 
van het onderzoek.

Or. en

Amendement 358
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De subsidieovereenkomst dient in 
overeenstemming te zijn met de algemene 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Europese Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers.

4. De subsidieovereenkomst dient in 
overeenstemming te zijn met de algemene 
beginselen die zijn neergelegd in het 
Europese Handvest voor Onderzoekers en 
de Gedragscode voor de Rekrutering van 
Onderzoekers en met die van het 
gendergelijkheidsbeginsel zoals bedoeld in 
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artikel 15 van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].

Or. en

Amendement 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan garandeert dat voor 
subsidieovereenkomsten die het resultaat 
zijn van oproepen in het kader van het 
specifieke MKB-instrument de termijn 
tussen de deadline voor het indienen van 
voorstellen, zoals vastgesteld door de 
individuele oproepen voor voorstellen, en 
de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst of, indien van 
toepassing, van het subsidiebesluit, 
beperkt is tot een tijdvak van ten hoogste 
vijf maanden.

Or. en

Amendement 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij onderzoek dat uitgevoerd wordt 
op een terrein dat van belang is voor de 
volksgezondheid dient de 
subsidieovereenkomst bepalingen te 
bevatten die de toegankelijkheid van de 
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resultaten vergemakkelijken door middel 
van maatschappelijk verantwoorde 
licentiestrategieën.

Or. en

Amendement 361
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De subsidieovereenkomst bevat tevens, 
waar van toepassing, bepalingen die de 
eerbiediging van ethische beginselen 
waarborgen, met inbegrip van de instelling 
van een onafhankelijke ethische commissie 
en het recht van de Commissie om een 
audit op ethisch gebied uit te voeren.

5. De subsidieovereenkomst bevat tevens, 
waar van toepassing en in ieder geval voor 
alle projecten op het gebied van 
veiligheidsonderzoek, bepalingen die de 
eerbiediging van ethische beginselen 
waarborgen, met inbegrip van de instelling 
van een onafhankelijke ethische commissie 
en het recht van de Commissie om een 
audit op ethisch gebied uit te voeren.

Or. en

Amendement 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De subsidieovereenkomst bevat tevens, 
waar van toepassing, bepalingen die de 
eerbiediging van ethische beginselen 
waarborgen, met inbegrip van de instelling 
van een onafhankelijke ethische commissie 
en het recht van de Commissie om een 
audit op ethisch gebied uit te voeren.

5. De subsidieovereenkomst bevat tevens, 
waar van toepassing, bepalingen die de 
eerbiediging van ethische beginselen en 
fundamentele rechten waarborgen, met 
inbegrip van de instelling van een 
onafhankelijke ethische commissie en het 
recht van de Commissie om een 
onafhankelijke audit op ethisch gebied uit 
te laten  te voeren.
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Or. en

Amendement 363
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Specifieke subsidies voor acties kunnen 
deel uitmaken van een kaderpartnerschap 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement] en 
Verordening (EU) nr. [de Gedelegeerde 
Verordening].

6. In uitzonderlijke en terdege 
gerechtvaardigde gevallen kunnen  
specifieke subsidies voor acties deel 
uitmaken van een kaderpartnerschap 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement] en 
Verordening (EU) nr. [de Gedelegeerde 
Verordening].

Or. en

Amendement 364
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Termijn tot de subsidieverlening

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan garandeert dat de 
termijn tussen de uiterste datum voor het 
indienen van voorstellen, zoals vastgesteld 
door de individuele oproepen voor 
voorstellen, en de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst of, indien van 
toepassing, van het subsidiebesluit, in het 
algemeen beperkt is tot een termijn van 
vier maanden, met de mogelijkheid de 
termijn tot de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst tot maximaal zes 
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maanden te verlengen.

Or. en

Amendement 365
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Als het onderzoek wordt verricht op een 
terrein dat relevant voor de 
volksgezondheid is, bevat de 
subsidieovereenkomst bepalingen die 
garanderen dat de toegankelijkheid van 
de onderzoeksresultaten voor burgers van 
de Unie en van landen daarbuiten door 
sociaal verantwoorde technologieën voor 
technologie-overdracht wordt 
gefaciliteerd.

Or. de

Motivering

Onderzoeksresultaten die dankzij de overheid behaald werden, moeten voor allen toegankelijk 
zijn. Daarom moet in  het kader van het Europees onderzoek naast wetenschappelijke 
uitmuntendheid rekening worden gehouden met het sociale nut. Daartoe behoort de 
stipulering dat geneesmiddelen van levensbelang voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

Amendement 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan garandeert dat de 
termijn tussen de deadline voor het 
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indienen van voorstellen, zoals vastgesteld 
door de individuele oproepen voor 
voorstellen, en de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst of, indien van 
toepassing, van het subsidiebesluit, 
beperkt is tot een tijdvak van ten hoogste 
zes maanden. Met het oog op het 
complexe karakter van sommige consortia 
moeten ten minste vier maanden van deze 
termijn voor de deelnemers worden 
gereserveerd, in welk tijdvak zij het 
subsidie-aanbod kunnen accepteren. In 
uitzonderlijke gevallen kan deze termijn 
met een maand verlengd worden.

Or. en

Amendement 367
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Termijn tot de subsidieverlening

1. De gemiddelde termijn tot de 
subsidieverlening is zes maanden vanaf de 
datum van het onderhandelingsaanbod. 
De totale termijn die de Commissie benut 
voor de afronding van haar interne 
procedures, met inbegrip van alle 
relevante informatie en documentatie, 
evaluatie en ondertekening van subsidie-
overeenkomsten, bedraagt ten hoogste 60 
werkdagen. De deelnemers beschikken 
over niet minder dan 60 werkdagen in 
totaal ter voorbereiding van alle vereiste 
relevante informatie en documentatie. 
2. Wanneer dit met het oog op het 
karakter van een specifieke oproep nodig 
is, moet een tweetraps evaluatieprocedure 
in overweging worden genomen ten einde 
de kosten van voorbereiding van niet-
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succesvolle voorstellen te beperken.  Voor 
tweetraps procedures bedraagt de 
gemiddelde termijn tot de 
subsidieverlening negen maanden. Bij 
gebruik van een tweetraps procedure moet 
er sprake zijn van consistentie in het 
formaat van de overzichten van de 
voorstellen en de aanvragers moeten over 
voldoende tijd beschikken om de tweede 
fase van de inschrijving voor te bereiden.
3. De Commissie streeft ernaar besluiten 
of verzoeken om informatie zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. 
De Commissie vermijdt om deelnemers 
delen van een aanvankelijk succesvolle 
inschrijving opnieuw te laten redigeren of 
hierover te heronderhandelen, tenzij 
hiervoor een redelijke en te 
rechtvaardigen aanleiding is.
4. De deelnemers beschikken over 
redelijke termijnen ter voorbereiding van 
alle voor projecten vereiste informatie en 
documentatie.
5. Bij de opzet van de 
aanvraagdocumenten en vaststelling van 
uiterste termijnen moet de Commissie er 
begrip voor tonen dat MKB's en met name 
academici weinig, zo niet geen, specifieke 
vaardigheden hebben om zich met de 
voorbereiding van administratieve 
documenten bezig te houden. Repetitieve 
elementen in de aanvraag-, 
subsidieovereenkomst- of ondersteunende 
documenten moeten worden vermeden. 
De Commissie vraagt de deelnemers niet 
om informatie die reeds beschikbaar is 
eerste binnen de administratie, tenzij een 
actualisering noodzakelijk is. In dit 
verband past de Commissie het "een 
maal"-beginsel, wat inhoudt dat 
informatie die reeds aan de administratie 
is voorgelegd niet opnieuw door een 
andere dienst van de administratie wordt 
opgevraagd, dat wil zeggen dat 
ondernemingen niet moeten worden 
verplicht informatie die de autoriteiten 
reeds via een andere route hebben 
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ontvangen, opnieuw te verstrekken.
6. De Commissie vermijdt, waar mogelijk, 
oproepen op een zodanig moment te 
publiceren dat potentiële deelnemers 
gedwongen zijn documentatie voor te 
leggen gedurende standaard 
vakantieperioden van universiteiten en 
van het bedrijfsleven.
7. De Commissie streeft ernaar de termijn 
die nodig is voor de voorbereiding van de 
noodzakelijke documenten nadat een 
subsidie-overeenkomst is gesloten tot 15 
werkdagen te beperken.
8. In daarvoor in aanmerking komende 
gevallen, zoals ten behoeve van MKB's, 
kan de Commissie ontheffing verlenen 
van de verplichting die deelnemers 
hebben om een deel van of alle vereiste 
documentaire bewijsstukken voor te 
leggen, als dergelijke bewijsstukken reeds 
recentelijk zijn voorgelegd in verband met 
een andere procedure en mits de relevante 
documenten werden uitgegeven binnen 
een vaste, redelijke termijn en mits ze nog 
steeds geldig zijn. In dergelijke gevallen 
kan de betrokken deelnemer worden 
verzocht om op zijn woord van eer te 
verklaren dat de schriftelijke 
bewijsstukken reeds in een – nader te 
specificeren -  vorige procedure zijn 
voorgelegd en te bevestigen dat er geen 
verandering in de situatie is opgetreden.
9. De Commissie kan deelnemers niet 
vragen om feiten of gegevens die zij 
gemakkelijk en kosteloos zelf kan 
verifiëren in een geauthenticeerde, 
elektronisch toegankelijke databank (b.v. 
bedrijfsgegevens).
10. De Commissie stelt geen doelen ten 
aanzien van het inschrijvingsniveau voor 
individuele oproepen vast.

Or. en
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Amendement 368
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Termijn tot de subsidieverlening

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan garandeert dat de 
termijn tussen de deadline voor het 
indienen van voorstellen, zoals vastgesteld 
door de individuele oproepen voor 
voorstellen, en de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst of, indien van 
toepassing, van het subsidiebesluit, 
beperkt is tot een tijdvak van ten hoogste 
zes maanden. Een verlenging met een 
aanvullende maand is in uitzonderlijke 
gevallen mogelijk. De  consequenties voor 
de Commissie en de deelnemers moeten 
duidelijk zijn. Zo kan de Commissie 
bijvoorbeeld na een periode van zes 
maanden worden verplicht de 
subsidieovereenkomst te stipuleren en kan 
de deelnemer in goed vertrouwen met de 
uitvoering van het onderzoek beginnen.

Or. en

Amendement 369
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 ter
Betalingstermijn

1. Deelnemers die de werkzaamheden 
hebben verricht waarvoor zij werden 
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gecontracteerd moeten binnen een 
redelijke termijn worden betaald.
2. De Commissie zorgt ervoor dat de 
deelnemers de hun verschuldigde gelden 
ontvangen binnen 30 dagen nadat de 
noodzakelijke documenten aan haar zijn 
voorgelegd. De Commissie stelt binnen 
twee weken nadat de informatie aan haar 
is voorgelegd de projectcoördinator en de 
deelnemers op de hoogte van eventuele 
onregelmatigheden of bijkomende 
administratieve werkzaamheden. Als een 
dergelijke kennisgeving niet wordt 
ontvangen is de Commissie aansprakelijk 
voor de verschuldigde bedragen.
3. De Commissie neemt maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de 
projectcoördinatoren de projectbedragen 
prompt, eerlijk en proportioneel in 
overeenstemming met de subsidie-
overeenkomst verdelen en dat de gelden 
onder de partners worden verdeeld naar 
evenredigheid van hetgeen aan elke 
partner is verschuldigd. Tenzij dit onder 
alle deelnemers overeengekomen is, 
worden voorfinancieringsbetalingen door 
de projectcoördinatoren niet gefaseerd 
uitbetaald of ingehouden zonder 
toestemming van de project officer, dit 
geldt met name voor MKB's. Dergelijke 
regelingen moeten duidelijk worden 
gemaakt in consortiumovereenkomsten en 
moeten de goedkeuring van de project 
officer hebben.
4. Nadat een betaling aan de 
projectcoördinator is verricht stelt de 
Commissie de deelnemers in kennis van 
het betaalde bedrag en de datum waarop 
betaling plaatsvond.
5. Indien een of meer partner(s) hun 
gecontracteerde werkzaamheden niet 
hebben afgemaakt of indien ze de 
projectcoördinator of de Commissie  niet 
de vereiste informatie of documentatie 
hebben voorgelegd, dan weerhoudt dit de 
projectcoördinator er niet van 
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documentatie namens andere partner(s) 
aan de Commissie voor te leggen of de 
Commissie van het doen van betalingen 
aan andere partner(s).
6. In gevallen waarin nieuwe partners bij 
het project worden ingeschakeld nadat de 
subsidie-overeenkomst tot stand is 
gekomen verandert dit niets aan het 
financieringsbedrag dat aan de 
oorspronkelijke partners werd 
toegewezen, tenzij de oorspronkelijke 
partners hiermee instemmen of tenzij de 
hoeveelheid werk die van hen wordt 
gevraagd aanzienlijk verandert.
7. De Commissie past een hiërarchisch 
auditproces toe waarbij zij zich ervan 
vergewist dat de auditors van de 
begunstigde van een goedgekeurd niveau 
zijn en voldoen aan de auditvereisten van 
Horizon 2020. Zo wordt de noodzaak van 
meervoudige audits voorkomen en wordt 
de administratieve procedure duidelijker 
en eenvoudiger voor de deelnemers. De 
Commissie vraagt geen bijkomende 
informatie nadat een audit al is 
voorgelegd.
8. De EU legt verantwoording af over 
haar betalingsverrichtingen in de vorm 
van tweejaarlijkse statistieken waarin de 
betalingstermijnen voor voltooide 
werkzaamheden worden vermeld. Onder 
"betalingstermijn" dient hier te worden 
verstaan de termijn tussen de definitieve 
acceptatie van het voltooide project door 
zowel de projectcoördinator als de project 
officer (welke termijn zelf niet langer dan 
een maand na de voltooiingsdatum van 
het project mag bedragen) en de 
beschikbaarheid van opneembare gelden 
op de bankrekening van de deelnemer.
9. Op verzoek van de deelnemer wordt bij 
de subsidie-overeenkomsten rekening 
gehouden met zijn academische of 
commerciële agenda. Dit geldt bij 
voorbeeld in het bijzonder bij projecten 
waarbij doctoraatstudenten moeten 
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worden aangeworven, die in het algemeen 
niet middenin de academische agenda ter 
beschikking staan.

Or. en

Amendement 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 quater
Mededelingen

1. Det ethische goedkeuringsprocedure 
dient voor de deelnemers en aanvragers 
transparant te zijn, vooral wanneer deze 
procedure vertraging bij de start van 
projecten veroorzaakt. Er mag niet 
verlangd worden dat informatie die in de 
inschrijving al is voorgelegd voor de 
ethische goedkeuring opnieuw wordt 
opgesteld. Indien mogelijk gebruikt de 
Commissie alle reeds door de 
aanvrager(s) bij de inschrijving 
voorgelegde informatie voor haar 
goedkeuring en vraagt uitsluitend om 
aanvullende informatie wanneer zij kan 
aantonen dat deze absoluut noodzakelijk 
is.
2. De deelnemers moeten rechtstreeks met 
de project officers kunnen communiceren 
wanneer zij herhaaldelijk aanleiding zien 
tot bezorgdheid over het projectbeheer of 
de maatregelen van de projectcoördinator. 
Bij afwezigheid van de project officer 
dient hij of zij ervoor te zorgen dat de 
deelnemers beschikken over de 
contactdetails voor zijn of haar 
plaatsvervanger, die in afwezigheid van de 
project officer beslissingen moet kunnen 
nemen.  Contactdetails voor de 
desbetreffende Commissieambtenaren 
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moeten aan de deelnemers beschikbaar 
worden gesteld en bekend gemaakt.
3. Op verzoek van de deelnemers, en om 
hen in staat te stellen zich op toekomstige 
inschrijvingen voor te bereiden, geeft de 
Commissie feedback over onsuccesvolle 
inschrijvingen aan aanvragers, met 
inbegrip van de sterke en zwakke punten 
zoals vastgesteld door de in artikel 37 van 
de Verordening bedoelde onafhankelijke 
deskundigen.

Or. en

Amendement 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 
gebruik maken van een veilig en 
betrouwbaar elektronisch systeem. Een 
document dat via dit systeem wordt 
ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan maakt voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 
gebruik van een veilig en betrouwbaar 
elektronisch systeem, dat de deelnemers in 
een gemakkelijk toegankelijk formaat op 
de hoogte brengt van nadere 
bijzonderheden en het tijdpad van hun 
aanvraag. Dit systeem moet de deelnemers 
feedback bieden zodat zij weten wanneer 
zij een beslissing van de Commissie of het 
desbetreffende financieringsorgaan 
kunnen verwachten.   Een document dat 
via dit systeem wordt ingediend, met 
inbegrip van subsidieovereenkomsten, 
wordt als een origineel van dat document 
aangemerkt mits de gebruikersidentificatie 
en het wachtwoord van de 
vertegenwoordiger van de deelnemer zijn 
gebruikt. Een dergelijke identificatie wordt 
gelijk gesteld aan de ondertekening van het 
document.
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Or. en

Amendement 372
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 
gebruik maken van een veilig en 
betrouwbaar elektronisch systeem. Een 
document dat via dit systeem wordt 
ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

De Commissie stelt voor de informatie-
uitwisseling met deelnemers als enig 
toegangspunt ("single entry point") een 
veilig en betrouwbaar elektronisch systeem 
in. Een document dat via dit systeem wordt 
ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

Or. de

Motivering

Een uniform, door de Commissie beheerd beveiligd databanksysteem voor alle 
projectdeelnemers voor het beheer van projecten, van de indiening van de aanvraag tot aan 
de definitieve afwikkeling, kan een doorslaggevende bijdrage aan overzichtelijkheid en 
vereenvoudiging leveren.

Amendement 373
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 

De Commissie maakt voor de informatie-
uitwisseling met deelnemers gebruik van 
een veilig en betrouwbaar elektronisch 
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gebruik maken van een veilig en 
betrouwbaar elektronisch systeem. Een 
document dat via dit systeem wordt 
ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

systeem. Een document dat via dit systeem 
wordt ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

Or. en

Amendement 374
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 
gebruik maken van een veilig en 
betrouwbaar elektronisch systeem. Een 
document dat via dit systeem wordt 
ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan maakt voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 
gebruik van een veilig en betrouwbaar 
elektronisch systeem. Een document dat 
via dit systeem wordt ingediend, met 
inbegrip van subsidieovereenkomsten, 
wordt als een origineel van dat document 
aangemerkt mits de gebruikersidentificatie 
en het wachtwoord van de 
vertegenwoordiger van de deelnemer zijn 
gebruikt. Een dergelijke identificatie wordt 
gelijk gesteld aan de ondertekening van het 
document.

Or. en

Amendement 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deelnemers kunnen de Commissie 
toelichtingen of interpretaties voorleggen 
betreffende de toepassing van de 
regelgeving inzake deelname aan het 
Horizon 2020 kaderprogramma. Wanneer 
de Commissie in zulke gevallen niet 
binnen een termijn van twee maanden 
reageert, wordt het standpunt van de 
deelnemer geacht te zijn goedgekeurd.

Or. fr

Motivering

Talrijke deelnemers klagen erover dat de Commissie zo laat reageert, als zij überhaupt 
reageert, op verzoeken om toelichting of interpretatie met betrekking tot de toepassing van de 
regelgeving voor deelname. Met deze bepaling wordt gezorgd voor een evenwichtiger 
verhouding tussen de Commissie en de begunstigden.

Amendement 376
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met deze 
verordening en de subsidieovereenkomst. 
Voor zover een deelnemer zijn 
verplichtingen met betrekking tot de 
technische uitvoering van de actie niet 
nakomt, voldoen de andere deelnemers aan 
de verplichtingen zonder enige aanvullende 
financiële bijstand van de Unie, tenzij de 
Commissie hen uitdrukkelijk ontheft van 
die verplichting. De financiële 
aansprakelijkheid met betrekking tot de 
technische ontwikkeling van activiteiten 
in het kader van de actie van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
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van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De financiële aansprakelijkheid 
van elke deelnemer met betrekking tot de 
schending van vertrouwelijke 
overeenkomsten zoals vastgesteld in de 
subsidie-overeenkomst en/of de 
consortiumovereenkomst beperkt zich niet 
tot de eigen schulden van de deelnemers. 
De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

Or. en

Motivering

De aansprakelijkheid van deelnemers aan een actie kan niet beperkt blijven tot de eigen 
schulden in gevallen van schending van een bepaling omtrent vertrouwelijkheid van 
voorgrond- of achtergrondinformatie.

Amendement 377
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot het 
financieringsbedrag dat hij rechtstreeks 
heeft ontvangen, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
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van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

Or. en

Motivering

Er is een nadere verduidelijking nodig over het punt "eigen schulden". Gezien het feit dat de 
deelnemers aan een project hoofdelijk/gezamenlijk aansprakelijk zijn voor de technische 
uitvoering van een project kunnen "eigen schulden" zich ook uitstrekken tot de schuld als 
gevolg van het niet voldoen aan de verplichtingen van een andere deelnemer op grond van de 
hoofdelijke/gezamenlijke  technische aansprakelijkheid.  Een deelnemer mag niet financieel 
aansprakelijk zijn voor financieringsbedragen die hijzelf niet rechtstreeks heeft ontvangen.

Amendement 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot het 
financieringsbedrag dat hij rechtstreeks 
heeft ontvangen, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

Or. en
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Motivering

De term "eigen schulden" moet worden verduidelijkt. In projecten bestaan er gezamenlijke 
aansprakelijkheden voor de deelnemers. Vermeden moet worden dat "eigen schulden" tot één 
deelnemer wordt uitgebreid wanneer een andere deelnemer niet op de gewenste wijze 
functioneert. Een deelnemer mag nooit financieel aansprakelijk zijn voor 
financieringsbedragen die hijzelf niet rechtstreeks heeft ontvangen.

Amendement 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke ernstige gebeurtenis die van 
invloed kan zijn op de uitvoering van de 
actie of op de belangen van de Unie.

Or. en

Amendement 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

3. De deelnemers voeren de actie uit en 
nemen daartoe alle nodige en redelijke 
maatregelen. Zij beschikken over de 
noodzakelijke middelen om de actie uit te 
voeren. Wanneer dit ter uitvoering van de 
actie noodzakelijk is, kunnen zij een 
beroep doen op derden, met inbegrip van 
subcontractanten, om bepaalde onderdelen 
van de actie uit te voeren. Overeenkomstig 
de in de subsidieovereenkomst vastgestelde 
voorwaarden kunnen deelnemers ook 
middelen van derden gebruiken die als 
bijdrage in natura beschikbaar zijn. De 
deelnemer zelf blijft echter ten opzichte 
van de Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan en ten opzichte van de 
overige deelnemers volledig aansprakelijk 
voor alle werkzaamheden die door externe 
partijen worden uitgevoerd.

3. Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien.

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien, 
behalve voor die gevallen die op het 
moment van inwerkingtreding niet 
duidelijk te voorzien waren. De 
Commissie wordt om goedkering vooraf 
verzocht; een dergelijke goedkering kan 
niet zonder geldige reden worden 
geweigerd.

Or. en
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Motivering

Een bepaalde flexibiliteit is nodig omdat een strikte toepassing van de regels het resultaat van 
de actie in gevaar kan brengen. Tijdens de actie en de ontwikkeling van de 
onderzoeksactiviteit kan een zekere flexibiliteit ten aanzien van de noodzaak tot  uitbesteding 
van sommige activiteiten, die niet te voorzien was op het moment van inwerkingtreding van de 
overeenkomst, nodig zijn.

Amendement 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien.

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien, 
behalve voor die gevallen die op het 
moment van inwerkingtreding niet 
duidelijk te voorzien waren. De 
Commissie wordt om goedkering vooraf 
verzocht; een dergelijke goedkering kan 
niet zonder geldige reden worden 
geweigerd.

Or. en

Amendement 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de subsidieovereenkomst zijn voorzien.

4. Het uitbesteden van bepaalde onderdelen 
van de actie is beperkt tot de gevallen die 
in de model-subsidieovereenkomst zijn 
voorzien.

Or. en
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Amendement 384
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Naast subcontractanten kunnen ook 
andere externe partijen een deel van de 
werkzaamheden van de deelnemer in het 
kader van de actie uitvoeren, mits de 
betreffende derden en de uit te voeren 
werkzaamheden als zodanig in de 
subsidieovereenkomst zijn genoemd.

5. In geval van financiering van een 
potentieel (niet nader genoemd) aantal 
externe partijen (project-subcontractanten 
uitgezonderd) die een deel van de 
onderzoekswerkzaamheden kunnen 
uitvoeren dient hun betrokkenheid in de 
subsidieovereenkomst te worden genoemd.

Or. pl

Motivering

De projectcoördinator kan onmogelijk de uitvoeringsvoorwaarden in hun geheel voorzien, 
met name voor wat betreft diensten die geen wetenschappelijk belang hebben.

Amendement 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Deelnemers dienen de nationale wet- en 
regelgeving en ethische voorschriften in 
acht te nemen van de landen waar de acties 
worden uitgevoerd. Waar van toepassing, 
vragen deelnemers voorafgaand aan de 
start van een actie om toestemming van de 
relevante nationale of lokale ethische 
commissies.

9. Deelnemers dienen de nationale wet- en 
regelgeving en ethische voorschriften in 
acht te nemen van de Unie en 
geassocieerde landen waar de acties 
worden uitgevoerd. Waar van toepassing, 
vragen deelnemers voorafgaand aan de 
start van een actie om toestemming van de 
relevante nationale of lokale ethische 
commissies. Door derde landen 
uitgevoerde en door de Commissie 
gefinancierde acties moeten aan de 
wetgeving van de Unie voldoen.
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Or. en

Amendement 386
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Deelnemers dienen de nationale wet- en 
regelgeving en ethische voorschriften in 
acht te nemen van de landen waar de acties 
worden uitgevoerd. Waar van toepassing, 
vragen deelnemers voorafgaand aan de 
start van een actie om toestemming van de 
relevante nationale of lokale ethische 
commissies.

9. Deelnemers dienen de nationale wet- en 
regelgeving en ethische voorschriften en 
beginselen van onderzoeksintegriteit in 
acht te nemen van de landen waar de acties 
worden uitgevoerd. Waar van toepassing, 
vragen deelnemers voorafgaand aan de 
start van een actie om toestemming van de 
relevante nationale of lokale ethische 
commissies.

Or. en

Amendement 387
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van een consortium die willen 
deelnemen aan een actie wijzen één van 
hen aan als coördinator, die in de 
subsidieovereenkomst als zodanig wordt 
aangeduid.

1. De leden van een consortium die willen 
deelnemen aan een actie wijzen één van 
hen aan als coördinator, die in de 
subsidieovereenkomst als zodanig wordt 
aangeduid.

De coördinator is de verplichte 
contactpersoon van de consortiumleden, 
vertegenwoordigt het consortium in de 
betrekkingen met de Commissie of het 
betrokken financieringsorgaan en ziet 
erop toe dat de consortiumleden hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsisieovereenkomst nakomen
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Or. en

Amendement 388
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van een consortium die willen 
deelnemen aan een actie wijzen één van 
hen aan als coördinator, die in de 
subsidieovereenkomst als zodanig wordt 
aangeduid.

1. De leden van een consortium die willen 
deelnemen aan een actie wijzen één van 
hen aan als coördinator, die in de 
subsidieovereenkomst als zodanig wordt 
aangeduid.

De coördinator is de belangrijkste 
contactpersoon van de consortiumleden, 
vertegenwoordigt het consortium bij de 
onderhandelingen met de Commissie of 
de betrokken financieringsorganen en ziet 
erop toe dat de consortiumleden hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst nakomen.

Or. ro

Amendement 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden van een consortium die aan een 
actie deelnemen, sluiten een interne 
overeenkomst ("de 
consortiumovereenkomst"), tenzij dit om 
gegronde in het werkprogramma, het 
werkplan of de uitnodiging tot het
indienen van voorstellen uiteengezette 
redenen, niet vereist is.

2. De leden van een consortium die aan een 
actie deelnemen, sluiten een interne 
overeenkomst waarin de rechten en 
verplichtingen van de consortiumleden 
worden vastgesteld ("de
consortiumovereenkomst"). Dit neemt 
echter niet weg dat individuele 
consortiumleden een directe dialoog 
kunnen aangaan met de Commissie of het 
betrokken financieringsorgaan, in het 
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bijzonder wanneer zij bezorgd zijn over de 
acties van de coördinator.

Or. en

Amendement 390
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie publiceert samen met 
de uitbesteding van het project 
richtsnoeren over de belangrijkste 
kwesties die de deelnemers in hun 
consortiumovereenkomsten kunnen 
regelen. 

Or. de

Motivering

In de lopende periode wordt al vaak met richtsnoeren en consortiumovereenkomsten gewerkt, 
en dit concept heeft goed gefunctioneerd. Daarom moeten zij als standaardbepaling in 
Horizon 2020-kader worden opgenomen.

Amendement 391
Luigi Berlinguer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het consortium kan voorstellen doen 
voor de toetreding of verwijdering van 
deelnemers overeenkomstig de respectieve 
bepalingen in de subsidieovereenkomst, 
mits de betreffende verandering in 
overeenstemming is met de voorwaarden 
voor deelname, geen negatief effect heeft 
op de uitvoering van de actie en niet 

3. Het consortium kan voorstellen doen 
voor de toetreding of verwijdering van een 
deelnemer of de verandering van een 
coördinator overeenkomstig de respectieve 
bepalingen in de subsidieovereenkomst en 
de consortiumovereenkomst, mits de 
betreffende verandering in 
overeenstemming is met de voorschriften 
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strijdig is met het beginsel van gelijke 
behandeling.

voor deelname, geen negatief effect heeft 
op de uitvoering van de actie en niet 
strijdig is met het beginsel van gelijke 
behandeling.

Or. en


