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Amendement 577
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en, waar van toepassing, 
de financieringsorganen kunnen 
onafhankelijke deskundigen aanstellen om 
voorstellen te evalueren of om advies of 
bijstand te verlenen met betrekking tot:

1. De Commissie en, waar van toepassing, 
de financieringsorganen stellen naar 
aanleiding van verzoeken van de lidstaten 
een gegevensbank in de vorm van een lijst 
in van onafhankelijke wetenschappelijke 
deskundigen die de wetenschappelijke 
disciplines vertegenwoordigen die deel 
uitmaken van de desbetreffende 
classificatie. Van deze lijst worden 
beoordelaars gekozen voor:

Or. pl

Motivering

De inleidende tekst behoeft verduidelijking.

Amendement 578
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en, waar van toepassing, 
de financieringsorganen kunnen 
onafhankelijke deskundigen aanstellen om 
voorstellen te evalueren of om advies of 
bijstand te verlenen met betrekking tot:

1. De Commissie en de 
financieringsorganen stellen
onafhankelijke deskundigen aan om 
voorstellen te evalueren of om advies of 
bijstand te verlenen met betrekking tot:

Or. en

Amendement 579
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de evaluatie van voorstellen; (Niet van toepassing op de Nederlandsae 
tekst.)

Or. pl

Amendement 580
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) toezicht op de uitvoering van acties in 
het kader van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020] en van eerdere 
onderzoeks- en/of innovatieprogramma's;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. pl

Amendement 581
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de evaluatie van onderzoeks- en 
innovatieprogramma's;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.)

Or. pl

Amendement 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de evaluatie van onderzoeks- en 
innovatieprogramma's;

(d) de evaluatie van onderzoeks- en 
innovatieprogramma's en uitvoering van 
vergelijkende onderzoeken met die landen 
die onder meer uitmunten in O & O;
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Or. en

Amendement 583
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het ontwikkelen van het onderzoeks- en 
innovatiebeleid van de Unie, inclusief het 
opstellen van toekomstige programma's.

(e) de ontwikkeling van het onderzoeks- en 
innovatiebeleid van de Unie, inclusief het 
opstellen van toekomstige programma's.

Or. pl

Motivering

De groep onafhankelijke deskundigen moet in overleg met de lidstaten worden ingesteld in de 
vorm van een gegevensbank die de namen bevat van personen die aan bepaalde 
wetenschappelijke disciplines zijn gekoppeld. 

Amendement 584
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis, waaronder  talenkennis, waarover 
zij moeten beschikken om de aan hen 
opgedragen taken te kunnen uitvoeren. De 
zal er mede voor zorgen dat voorstellen 
voor projecten die in andere talen dan het 
Engels worden voorgelegd ook 
geëvalueerd kunnen worden. De 
vakkennis, ervaring en kennis van de 
betrokken deskundigen moeten verband 
houden met het prioritaire onderwerp dat 
met het project in kwestie wordt 
aangepakt. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.
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Or. de

Motivering

Vooral MKB's moeten meer dan alleen de theoretische mogelijkheid hebben projecten in andere 
talen dan het Engels in te dienen. Zulke aanvragen hadden tot dusver, alleen al wegens de taal 
waarin ze werden ingediend, weinig kans op succes. Deskundigen die projecten beoordelen die 
in de categorie "industrieel leiderschap" vallen, moeten ook op dit gebied ervaring hebben. 
Hetzelfde geldt voor de andere twee prioriteiten.

Amendement 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen streeft de 
Commissie naar een evenwichtige 
samenstelling van de deskundigengroepen 
in termen van vaardigheden, ervaring en 
kennis, al naar gelang het terrein van 
activiteiten, en naar een sterke 
betrokkenheid van deskundigen uit de 
industriële sector. Voorafgaand aan de 
aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Motivering

In de eerste zin wordt naar de criteria voor de selectie van individuele deskundigen verwezen en 
in de tweede zin wordt het belang van een evenwichtige samenstelling van de 
deskundigengroepen onderstreept. Voor de activiteiten in het kader van "industrieel leiderschap" 
en "maatschappelijke uitdagingen" zou meer betrokkenheid van beoordelaars uit de 
industriesector wenselijk zijn, aangezien het huidige evaluatieproces zich te veel op kwesties 
richt die niet in de eerste plaats voor de dagelijkse praktijk waardevol zijn.
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Amendement 586
Alyn Smith

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen streeft de 
Commissie naar een evenwichtige 
samenstelling van de deskundigengroepen 
in termen van vaardigheden, ervaring en 
kennis, al naar gelang het terrein van 
activiteiten. Voorafgaand aan de 
aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Amendement 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen streeft de 
Commissie naar een evenwichtige 
samenstelling van de deskundigengroepen 
in termen van vaardigheden, ervaring, 
kennis en gender, al naar gelang het 
terrein van activiteiten. Voorafgaand aan 
de aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.
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Or. en

Amendement 588
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen streeft de 
Commissie naar een evenwichtige 
samenstelling van de deskundigengroepen 
in termen van vaardigheden, ervaring, 
kennis en gender, al naar gelang het 
terrein van activiteiten. Voorafgaand aan 
de aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Amendement 589
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de selectie van de 
deskundigen wordt er rekening mee 
gehouden dat gezorgd moet worden voor 
een multidisciplinaire benadering en de 
weerspiegeling van een breed gamma aan 
kennis en gezichtspunten. Voorafgaand 
aan de aanstelling van onafhankelijke 



AM\907844NL.doc 9/127 PE492.788v01-00

NL

deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Amendement 590
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de keuze van de 
seskundigen let de Commissie erop date 
en evenwicht bestaat tussen de 
vertegenwoordigers van de verschillende 
belanghebbenden. Voorafgaand aan de 
aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Motivering

Bij het zevende kaderprogramma kwam het vaak voor dat er een gebrek was aan deskundigen 
met een industriële achtergrond. Daarom moet erkend worden dat er ook meer beoordelaars 
moeten komen die bij de beoordeling van voorstellen voor onderzoekactiviteiten oog hebben 
voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

Amendement 591
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
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de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist. Bij de 
aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen moet ook rekening worden 
gehouden met het genderevenwicht.

Or. en

Amendement 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren, en tevens op basis van 
genderevenwicht en geografisch 
evenwicht. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Amendement 593
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen uit de in lid 1 bedoelde lijst op 
basis van de vaardigheden en kennis 
waarover zij moeten beschikken om de aan 
hen opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 



AM\907844NL.doc 11/127 PE492.788v01-00

NL

van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Voorafgaand aan de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen die te maken 
krijgen met vertrouwelijke gegevens, is een 
adequaat veiligheidsonderzoek vereist.

Or. pl

Motivering

De groep onafhankelijke deskundigen moet in overleg met de lidstaten worden ingesteld in de 
vorm van een gegevensbank die de namen bevat van personen die aan bepaalde 
wetenschappelijke disciplines zijn gekoppeld. 

Amendement 594
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen of bedrijven) 
worden gericht met het oog op het 
samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van de 
wetenschappelijke disciplines die zijn 
vermeld in de sollicitaties aan daarvoor in 
aanmerking komende organisaties (zoals 
nationale onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen of bedrijven) 
worden gericht met het oog op het 
samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Or. pl

Motivering

De groep onafhankelijke deskundigen moet in overleg met de lidstaten worden ingesteld in de 
vorm van een gegevensbank die de namen bevat van personen die aan bepaalde 
wetenschappelijke disciplines zijn gekoppeld. 

Amendement 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen of bedrijven) 
worden gericht met het oog op het 
samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale en regionale 
agentschappen voor onderzoek en 
technologie, standaardisatie-organisaties 
of ondernemingsorganisaties en 
bedrijven) worden gericht met het oog op 
het samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Or. en

Amendement 596
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen of bedrijven) 
worden gericht met het oog op het 
samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen, universiteiten, 
standaardisatie-organisaties, 
maatschappelijke organisaties of 
bedrijven) worden gericht met het oog op 
het samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Or. en

Amendement 597
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 2



AM\907844NL.doc 13/127 PE492.788v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen of bedrijven) 
worden gericht met het oog op het 
samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Onafhankelijke deskundigen worden 
gezocht en geselecteerd op basis van 
uitnodigingen tot het indienen van 
individuele sollicitaties of uitnodigingen 
die aan daarvoor in aanmerking komende 
organisaties (zoals nationale 
onderzoeksagentschappen, 
onderzoeksinstellingen, universiteiten of 
bedrijven) worden gericht met het oog op 
het samenstellen van een databank met 
kandidaten.

Or. es

Motivering

Geen enkele lijst van organisaties die bij de keuze van de deskundigen moeten worden betrokken 
kan volledig zijn zonder de universiteiten.

Amendement 598
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan, indien dit om 
gegronde redenen nodig wordt geacht, 
iemand met geschikte vaardigheden 
buiten de databank om selecteren.

Schrappen

Or. de

Motivering

Ter wille van de transparantie moet de verplichting blijven bestaan de deskundigen in een 
gemeenschappelijke datbank op te nemen.

Amendement 599
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan, indien dit om 
gegronde redenen nodig wordt geacht, 
iemand met geschikte vaardigheden buiten 
de databank om selecteren.

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan, indien dit om 
gegronde redenen nodig wordt geacht, 
iemand met geschikte vaardigheden buiten 
de databank om selecteren. De Commissie 
stelt de programmacommissie naar 
behoren op de hoogte van deze gevallen.

Or. en

Amendement 600
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan, indien dit om 
gegronde redenen nodig wordt geacht, 
iemand met geschikte vaardigheden buiten 
de databank om selecteren.

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan, indien dit om 
gegronde redenen nodig wordt geacht, en 
met inachtneming van de specifieke aard 
van een bepaald onderwerp, een 
deskundige met geschikte vaardigheden 
buiten de databank om selecteren.

Or. es

Motivering

Hiermee wordt het aantal gevallen beperkt waarin de Commissie of het financieringsorgaan een 
beroep kan doen op deskundigen die niet in de datbank zijn opgenomen.

Amendement 601
Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste twee vijfde deel van de leden 
van elk evaluatiepanel voor een Horizon 
2020-project – met uitzondering van 
projecten die onder de Europese 
Onderzoeksraad vallen – moet bestaan uit 
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vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
met passende deskundigheid. Ten minste 
twee vijfde deel van de leden van elk 
evaluatiepanel voor een Horizon 2020-
project dat zich specifiek op MKB's richt 
moet bestaan uit vertegenwoordigers van 
het MKB, terwijl één vijfde deel afkomstig 
dient te zijn uit het overige bedrijfsleven, 
in beide gevallen beschikkend over een 
passende vakkennis. 

Or. nl

Amendement 602
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het belangenevenwicht, het 
genderevenwicht en de geografische 
spreiding bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen. De 
Commissie zorgt er met name voor dat 
vertegenwoordigers van specifieke 
belangen niet meer dan één derde deel 
van de niet-gouvernementele deskundigen 
uitmaken. De nodige maatregelen worden 
genomen om te voorkomen dat groepen 
deskundigen onder de invloed van 
particuliere en/of commerciële belangen 
komen te staan. 

Or. en

Amendement 603
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen Er worden adequate maatregelen genomen 
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met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

met het oog op een belangenevenwicht en 
ook een genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen. In het 
bijzonder wqorden de nodige maatregelen 
genomen om te voorkomen dat groepen 
deskundigen onder de invloed van 
particuliere en/of commerciële belangen 
komen te staan. 

Or. en

Amendement 604
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen, ook om 
ervoor te zorgen dat geen specifieke 
belangengroep oververtegenwoordigd is, 
wat de onpartijdigheid van de 
besluitvormingsprocedure in gevaar zou 
kunnen brengen.

Or. es

Motivering

Hiermee komt de nadruk te liggen op een eerlijk evenwicht bij de aanstelling van de deskundigen 
en wordt onderstreept dat er geen belangenconflicten mogen ontstaan.

Amendement 605
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de
geografische spreiding bij de aanstelling 

Er worden adequate maatregelen genomen 
om het genderevenwicht en het
geografische evenwicht bij de aanstelling 
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van onafhankelijke deskundigen. van onafhankelijke deskundigen zo veel 
mogelijk te waarborgen.

Or. en

Amendement 606
Edit Herczog

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
om het genderevenwicht en het
geografische evenwicht bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen zo veel 
mogelijk te waarborgen.

Or. en

Motivering

Een aantal abnormale verschijnselen bij de MS-deelname is niet uitsluitend te verklaren door te 
wijzen op verschillende niveaus van uitmuntendheid en duidt erop dat er ook een lobbyprobleem 
zou kunnen zijn tijdens het evaluatieproces van de voorstellen. Of een dergelijk probleem bestaat 
of niet, het feit blijft dat onderzoekers het waarnemen, dus moet ervoor gezorgd worden dat het 
evaluatieproces boven elke twijfel verheven is.  De meest voor de hand liggende oplossing zou 
zijn om naar een goede geografische spreiding van de beoordelaars te streven.

Amendement 607
Romana Jordan

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
om het genderevenwicht en het
geografische evenwicht bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen zo veel 
mogelijk te waarborgen.

Or. en

Amendement 608
Anna Záborská, Jan Březina
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen en de geografische 
spreiding bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen.

Or. en

Amendement 609
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

De nodige maatregelen worden genomen 
om te zorgen voor een redelijk 
genderevenwicht bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen.

Or. en

Motivering

Eevenals bij het zevende kaderprogramma is het evenwicht tussen mannen en vrouwen bij de 
beoordelaars een fundamenteel doel, zoals omschreven in artikel 15 van de Horizon 202o-
Verordening. Daarentegen behoort de geografiche spreading niet tot de fundamentele 
beginselen waarmee in het kader van Horizon 2020 rekening moet worden gehouden.

Amendement 610
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht, het 
evenwicht tussen de lidstaten en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.
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Or. ro

Amendement 611
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden adequate maatregelen genomen 
met het oog op het genderevenwicht en de 
geografische spreiding bij de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen.

Er worden adequate maatregelen genomen 
ter waarborging van het genderevenwicht 
en de geografische spreiding bij de 
aanstelling van onafhankelijke 
deskundigen.

Or. en

Amendement 612
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd.

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd, te beginnen met de 
bekendmaking van een volledige 
verklaring omtrent hun professionele 
activiteiten en financiële belangen. 
Belanghebbenden of personen met 
conflicterende belangen mogen niet "op 
persoonlijke titel" zitting hebben.

Or. en

Amendement 613
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd.

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd, waaronder de 
bekendmaking van een volledige 
verklaring omtrent hun professionele 
activiteiten en financiële belangen, zoals 
het houderschap van octrooien en 
aandelen. Belanghebbenden of personen 
met conflicterende belangen mogen niet 
"op persoonlijke titel" zitting hebben.

Or. en

Amendement 614
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd.

3. Bij de aanstelling van een 
onafhankelijke deskundige neemt de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan alle noodzakelijke 
maatregelen om te zorgen dat de 
deskundige ten aanzien van de 
aangelegenheid waarover hij dient te 
adviseren, niet met een belangenconflict 
wordt geconfronteerd; een manier om dit 
risico te voorkomen zou de bekendmaking 
zijn van een een volledige verklaring 
omtrent professionele activiteiten en 
financiële belangen

Or. es
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Motivering

Op dit punt is er behoefte aan informatie ter rechtvaardiging van door de Commissie of 
financieringsinstelling genomen beslissingen, zodat zelfs de schijn van belangenconflicten wordt 
voorkomen.

Amendement 615
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanstelling van deskundigen kan 
geschieden in de vorm van een 
kaderaanstelling met een specifieke
omschrijving van de taken die gedurende 
de gehele looptijd van Horizon 2020 van 
kracht blijft.

4. De aanstelling van deskundigen 
geschiedt uiterlijk eind 2013 in de vorm 
van een kaderaanstelling met een 
specifieke omschrijving van de taken die 
gedurende de gehele looptijd van Horizon 
2020 van kracht blijft en omvat een 
voorlopige beoordeling van het project, 
een beoordeling van zijn uitvoering, en 
een definitieve evaluatie..

Or. pl

Motivering

Gezien het gegeven dat Horizon 2020 op 1 januari 2014 start moet de groep onafhankelijke 
deskundigen die verantwoordelijk is voor de besluitvorming al op die datum samengesteld zijn.

Amendement 616
Adam Gierek

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De namen van deskundigen die op 
persoonlijke titel zijn aangesteld en die de 
Commissie en de financieringsorganen 
hebben bijgestaan bij de tenuitvoerlegging 
van Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Horizon 2020] en Besluit (EU) nr. XX/XX 
[het specifieke programma], worden 
minimaal één keer per jaar op de website 
van de Commissie of van het 

5. De namen van de onafhankelijke
deskundigen die op persoonlijke titel zijn 
aangesteld en die de Commissie en de 
financieringsorganen hebben bijgestaan bij 
de tenuitvoerlegging van Verordening 
(EU) nr. XX/XX [Horizon 2020] en Besluit 
(EU) nr. XX/XX [het specifieke 
programma], worden, samen met de 
wetenschappelijke disciplines die zij 
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financieringsorgaan gepubliceerd. De 
namen van de deskundigen worden in 
overeenstemming met Verordening (EG) 
nr. 45/2001 verzameld, verwerkt en 
gepubliceerd.

vertegenwoordigen, na hun aanstelling in 
de periode voorafgaande aan de start van 
Horizon 2020 gepubliceerd, en de lijsten 
worden vervolgens minimaal één keer per 
jaar op de website van de Commissie of 
van het financieringsorgaan 
geactualiseerd. De namen van de 
deskundigen worden in overeenstemming 
met Verordening (EG) nr. 45/2001 
verzameld, verwerkt en gepubliceerd.

Or. pl

Motivering

Er bestaat een duidelijk verband tussen het opstellen van een geactualiseerde lijst deskundigen 
op serieuze, doelgerichte wijze en transparantie in het subsidietoewijzingsproces in het kader 
van Horizon 2020.

Amendement 617
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
en wanneer deze gezamenlijke behaalde 
resultaten niet kunnen worden opgedeeld 
om de daarmee verband houdende 
octrooibescherming of andere 
intellectuele-eigendomsrechten aan te 
vragen, te verwerven of te behouden, 
kunnen de deelnemers besluiten om de 
eigendomsrechten op de resultaten aan 
één van de deelnemers toe te kennen, 
maar ook is het mogelijk dat zij 
gezamenlijk eigenaars van deze resultaten 
blijven. De gezamenlijke eigenaren stellen 
een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

Or. de
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Motivering

De deelnamevoorschriften moeten ook in gevallen voorzien waarbij de resultaten niet opgedeeld 
kunnen worden en de deelnemrs gezamenlijk eigenaars zijn.

Amendement 618
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
en indien het niet mogelijk is een 
dergelijke gezamenlijke uitvinding, 
gezamenlijk ontwerp of werk op te splitsen 
voor het aanvragen, het verkrijgen en/of 
handhaven van de betreffende 
octrooibescherming of enig ander 
intellectueel-eigendomsrecht, kunnen zij 
besluiten de eigendom van deze resultaten
toe te kennen aan een van de deelnemers, 
of kunnen zij die resultaten gezamenlijk 
door hen in eigendom houden. In het 
geval van gezamenlijk eigendom stellen de
gezamenlijke eigenaren stellen een 
overeenkomst op betreffende de verdeling 
en de voorwaarden voor de uitoefening van 
dit gezamenlijke eigendomsrecht met 
inachtneming van hun verplichtingen uit 
hoofde van de subsidieovereenkomst.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking moet worden vermeld dat de deelnemers ook de mogelijkheid hebben de 
gezamenlijke resultaten aan één deelnemer toe te wijzen.

Amendement 619
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, of indien het niet mogelijk is 
een dergelijke gezamenlijk resultaat op te 
splitsen voor het aanvragen, het 
verkrijgen en/of handhaven van de 
betreffende octrooibescherming of enig 
ander intellectueel-eigendomsrecht,
worden die resultaten gezamenlijk door 
hen in eigendom gehouden. De 
gezamenlijke eigenaren stellen een 
overeenkomst op betreffende de verdeling 
en de voorwaarden voor de uitoefening van 
dit gezamenlijke eigendomsrecht met 
inachtneming van hun verplichtingen uit 
hoofde van de subsidieovereenkomst.

Or. en

Amendement 620
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, of indien het niet mogelijk is 
een dergelijke gezamenlijke uitvinding, 
gezamenlijk ontwerp of werk  op te 
splitsen voor het aanvragen, het 
verkrijgen en/of handhaven van de 
betreffende octrooibescherming of enig 
ander intellectueel-eigendomsrecht,
worden die resultaten gezamenlijk door 
hen in eigendom gehouden. De 
gezamenlijke eigenaren stellen een 
overeenkomst op betreffende de verdeling 
en de voorwaarden voor de uitoefening van 
dit gezamenlijke eigendomsrecht met 
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inachtneming van hun verplichtingen uit 
hoofde van de subsidieovereenkomst.

Or. en

Amendement 621
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, of indien het niet mogelijk is 
een dergelijke gezamenlijke uitvinding, 
gezamenlijk ontwerp of werk op te splitsen 
voor het aanvragen, het verkrijgen en/of 
handhaven van de betreffende 
octrooibescherming of enig ander 
intellectueel-eigendomsrecht, worden die 
resultaten gezamenlijk door hen in 
eigendom gehouden. De gezamenlijke 
eigenaren stellen een overeenkomst op 
betreffende de verdeling en de 
voorwaarden voor de uitoefening van dit 
gezamenlijke eigendomsrecht met 
inachtneming van hun verplichtingen uit 
hoofde van de subsidieovereenkomst.

Or. en

Amendement 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, dan kunnen zij besluiten de 
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gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

eigendom van die resultaten toe te kennen
aan een van de deelnemers of kunnen zij 
besluiten die resultaten gezamenlijk door 
hen in eigendom  te houden.. In het geval 
van gezamenlijk eigendom stellen de
gezamenlijke eigenaren stellen een 
overeenkomst op betreffende de verdeling 
en de voorwaarden voor de uitoefening van 
dit gezamenlijke eigendomsrecht met 
inachtneming van hun verplichtingen uit 
hoofde van de subsidieovereenkomst.

Or. en

Amendement 623
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben 
gegenereerd waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten genereren waarvan 
ieders aandeel in de werkzaamheden niet 
kan worden vastgesteld, worden die 
resultaten gezamenlijk door hen in 
eigendom gehouden. De gezamenlijke 
eigenaren stellen een overeenkomst op 
betreffende de verdeling van de
gezamenlijke eigendomsrechten en/of over 
de voorwaarden van de uitoefening 
daarvan met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

Or. de

Amendement 624
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben 

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten genereren waarvan 
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gegenereerd waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

ieders aandeel in de werkzaamheden niet 
kan worden vastgesteld, worden die 
resultaten gezamenlijk door hen in 
eigendom gehouden. De gezamenlijke 
eigenaren stellen een overeenkomst op 
betreffende de verdeling van het
gezamenlijke eigendomsrecht en/of over 
de voorwaarden van de uitoefening 
daarvan met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

Or. en

Amendement 625
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden 
te verlenen ter exploitatie van de 
gezamenlijk in eigendom gehouden 
resultaten:

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden
het recht om hun zich in gezamenlijk 
eigendom bevindende foreground te 
benutten voor niet-commerciële doelen, 
zoals interne onderzoeks-en 
opleidingsactiviteiten op een royalty-vrije 
basis en zonder dat de voorafgaande 
toestemming van de andere gezamenlijke 
eignenaar/eigenaars is vereist.

Or. en

Amendement 626
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
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eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden te 
verlenen ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten:

eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht de zich in gezamenlijk eigendom 
bevindende resultaten naar eigen inzicht 
te benutten voor interne, niet-commerciële 
doelen, zoals interne onderzoeks-en 
opleidingsactiviteiten op een royalty-vrije 
basis en om niet-exclusieve licenties 
commercieel te exploiteren en deze, 
zonder recht op sublicenties, aan derden te 
verlenen ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten:

Or. en

Amendement 627
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden te 
verlenen ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten:

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht om hun zich in gezamenlijk 
eigendom bevindende resultaten te 
exploiteren, onder meer door niet-
exclusieve licenties, zonder recht op 
sublicenties, aan derden te verlenen:

Or. en

Amendement 628
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden te 

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars het recht om niet-exclusieve 
licenties aan derden te verlenen om de 
gezamenlijk in eigendom gehouden 
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verlenen ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten:

resultaten te exploiteren, met inbegrip van 
de rechten, maar zonder recht op 
sublicenties.

Or. en

Motivering

De ontwerp-regeling met betrekking tot gezamenlijk eigendom, met name de standaardregeling 
met kennisgeving vooraf en vergoeding voor niet-exclusieve licentieverlening aan derden zou 
aanzienlijke belemmeringen opwerpen voor het gebruik van de gezamenlijk in eigendom 
gehouden intellectuele-eigendom. Het vooruitzicht op "gezamenlijk eigendom" zou daarom 
samenwerking bij onderzoek ontmoedigen. Het moet een de deelnemers worden overgelaten om 
tot een bevredigender overeenkomst te komen, gebaseerd op een regeling die de toepassing van 
de onderzoeksresultaten stimuleert. 

Amendement 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden te 
verlenen ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten:

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden 
het recht om niet-exclusieve licenties aan 
derden te verlenen ter exploitatie van de 
gezamenlijk in eigendom gehouden 
resultaten:

Or. en

Amendement 630
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten hiervan vooraf in kennis worden 
gesteld;

Schrappen
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Or. en

Amendement 631
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten hiervan vooraf in kennis worden 
gesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 632
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten een eerlijke en redelijke 
vergoeding ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 633
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten een eerlijke en redelijke 
vergoeding ontvangen.

Schrappen

Or. en

Amendement 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten een eerlijke en redelijke
vergoeding ontvangen.

(b) de vergoeding is eerlijk en redelijk, als 
door de gezamenlijke eigenaren 
vergoeding wordt gevraagd voor het 
verlenen van niet-exclusieve licenties aan 
derden ter exploitatie van de gezamenlijk 
in eigendom gehouden resultaten.

Or. en

Amendement 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten een eerlijke en redelijke 
vergoeding ontvangen.

(b) er moeten eerlijke en redelijke 
voorwaarden gelden.

Or. en

Amendement 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Niettegenstaande de bepalingen in 
de leden 1, 2 en 3 kunnen de deelnemers 
een andere toewijzing van het 
eigendomsrecht van de resultaten 
overeenkomen.

Or. fr

Motivering

Dit amendement zorgt voor een zekere flexibiliteit voor de partners, die specifieke voorwaarden 
met betrekking tot de eigendom van de resultaten overeen kunnen komen. Dit is vooral voor 
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kmo's bijzonder belangrijk. Als voor een actie specifieke deskundigheid of technologie nodig is 
die een van de belangrijkste activa van een kmo uitmaken, dan moet deze over de mogelijkheid 
beschikken de rechten voor het op de markt brengen van deze activa te behouden teneinde 
concurrerend te blijven.

Amendement 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer resultaten geschikt zijn voor 
industriële of commerciële toepassing 
onderzoekt de deelnemer die eigenaar is 
van de betreffende resultaten de 
beschermingsmogelijkheden en zal hij die 
resultaten, indien dit haalbaar is en door de
omstandigheden wordt gerechtvaardigd, 
voor een gepaste periode en met een 
passende territoriale dekking op adequate 
wijze beschermen, naar behoren rekening 
houdend met zijn legitieme belangen en de 
legitieme, met name commerciële, 
belangen van de overige deelnemers aan de 
betrokken actie.

1. Wanneer resultaten geschikt zijn voor 
industriële of commerciële toepassing kan
de deelnemer die eigenaar is van de 
betreffende resultaten de 
beschermingsmogelijkheden onderzoeken
en kan hij die resultaten, indien dit 
haalbaar is en door de omstandigheden 
wordt gerechtvaardigd, voor een redelijke
periode en met een passende territoriale 
dekking op adequate wijze beschermen, 
naar behoren rekening houdend met het 
openbaar belang, zijn legitieme belangen 
en de legitieme, met name commerciële, 
belangen van de overige deelnemers aan de 
betrokken actie.

Or. en

Amendement 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer resultaten geschikt zijn voor 
industriële of commerciële toepassing 
onderzoekt de deelnemer die eigenaar is 
van de betreffende resultaten de 
beschermingsmogelijkheden en zal hij die 
resultaten, indien dit haalbaar is en door de 
omstandigheden wordt gerechtvaardigd, 
voor een gepaste periode en met een 

1. Wanneer resultaten geschikt zijn of 
redelijkerwijze geacht kunnen worden 
geschikt te zijn voor industriële of 
commerciële toepassing onderzoekt de 
deelnemer die eigenaar is van de 
betreffende resultaten de 
beschermingsmogelijkheden en zal hij die 
resultaten, indien dit haalbaar is en door de 
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passende territoriale dekking op adequate 
wijze beschermen, naar behoren rekening 
houdend met zijn legitieme belangen en de 
legitieme, met name commerciële, 
belangen van de overige deelnemers aan de 
betrokken actie.

omstandigheden wordt gerechtvaardigd, 
voor een gepaste periode en met een 
passende territoriale dekking op adequate 
wijze beschermen, naar behoren rekening 
houdend met zijn legitieme belangen en de 
legitieme, met name commerciële, 
belangen van de overige deelnemers aan de 
betrokken actie.

Or. en

Amendement 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke 
bescherming niet voornemens is om die 
resultaten over te dragen aan een andere 
entiteit die in een lidstaat of geassocieerd 
land gevestigd is, moet hij voorafgaand aan 
enige verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 
beschermen.

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
niet wenst te beschermen, moet hij 
voorafgaand aan enige verspreiding van die 
resultaten de Commissie of het 
financieringsorgaan hiervan in kennis 
stellen. Namens de Europese Unie kan de 
Commissie of het financieringsorgaan de 
eigendom van deze resultaten overnemen 
en de noodzakelijke maatregelen nemen 
om deze, rekening houdend met het 
openbaar belang, adequaat te beschermen 
en zo breed mogelijk te verspreiden. 

Or. en

Amendement 640
Vicky Ford, Christian Ehler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 
beschermen.

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan, met toestemming van 
de deelnemer die eigenaar is, de eigendom 
van deze resultaten overnemen en de 
noodzakelijke maatregelen nemen om deze 
adequaat te beschermen.

Or. en

Amendement 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel of industrieel
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exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 
beschermen.

exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 
beschermen.

Or. en

Amendement 642
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel of industrieel
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 



PE492.788v01-00 36/127 AM\907844NL.doc

NL

beschermen. beschermen.

Or. en

Amendement 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. De resultaten mogen niet worden 
verspreid tot de Commissie of het 
financieringsorgaan een besluit 
daaromtrent heeft genomen dan wel 
besloten heeft om de eigendom over te 
nemen en de noodzakelijke maatregelen 
heeft genomen om de bescherming te 
waarborgen. In de subsidieovereenkomst 
zullen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. De resultaten mogen niet worden 
verspreid tot de Commissie of het 
financieringsorgaan een besluit heeft 
genomen om al dan niet de eigendom over 
te nemen en de relevante maatregelen heeft 
genomen om de bescherming te 
waarborgen. In de subsidieovereenkomst 
zullen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 644
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. De resultaten mogen niet worden 
verspreid tot de Commissie of het 
financieringsorgaan een besluit 
daaromtrent heeft genomen dan wel 
besloten heeft om de eigendom over te 
nemen en de noodzakelijke maatregelen 

De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. De resultaten mogen niet worden 
verspreid tot de Commissie of het 
financieringsorgaan een besluit 
daaromtrent heeft genomen dan wel 
besloten heeft om de eigendom over te 
nemen en de noodzakelijke maatregelen 
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heeft genomen om de bescherming te 
waarborgen. In de subsidieovereenkomst 
zullen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

heeft genomen om de bescherming te 
waarborgen. In de model-
subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 645
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft om andere redenen 
dan een ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel, zal hij de Commissie 
of het financieringsorgaan daarvan in 
kennis stellen zodat zij de betreffende 
bescherming vervolgens kunnen 
voortzetten of verlengen door de eigendom 
van de resultaten over te nemen. De 
betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, 
binnen vijf jaar na het einde van de actie 
afziet van de bescherming van de 
resultaten of geen verlenging van een 
dergelijke bescherming nastreeft om 
andere redenen dan een ontoereikend
commercieel exploitatiepotentieel, zal hij 
de Commissie of het financieringsorgaan 
daarvan in kennis stellen zodat zij met 
toestemming van de deelnemer eigenaar 
is, de betreffende bescherming vervolgens 
kunnen voortzetten of verlengen door de 
eigendom van de resultaten over te nemen. 
De Commissie of het financieringsorgaan 
neemt dit besluit binnen 45 dagen. De 
betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft om andere redenen 
dan een ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel, zal hij de Commissie 
of het financieringsorgaan daarvan in 
kennis stellen zodat zij de betreffende 
bescherming vervolgens kunnen 
voortzetten of verlengen door de eigendom 
van de resultaten over te nemen. De 
betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft, zal hij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
daarvan in kennis stellen zodat zij de 
betreffende bescherming vervolgens 
kunnen voortzetten of verlengen door de 
eigendom van de resultaten over te nemen. 
De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

De redenen waarom een deelnemer het voornemen heeft om van bescherming af te zien of de 
bescherming niet te verlengen zijn  niet relevant voor de vraag of de Commissie of het 
financieringsorgaan wel of niet moet besluiten deze bescherming voort te zetten of te verlengen.

Amendement 647
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft om andere redenen 
dan een ontoereikend commercieel 

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft om andere redenen 
dan een ontoereikend commercieel 



AM\907844NL.doc 39/127 PE492.788v01-00

NL

exploitatiepotentieel, zal hij de Commissie 
of het financieringsorgaan daarvan in 
kennis stellen zodat zij de betreffende 
bescherming vervolgens kunnen 
voortzetten of verlengen door de eigendom 
van de resultaten over te nemen. De 
betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

exploitatiepotentieel, zal hij de Commissie 
of het financieringsorgaan daarvan in 
kennis stellen zodat zij de betreffende 
bescherming vervolgens kunnen 
voortzetten of verlengen door de eigendom 
van de resultaten over te nemen. De 
betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de model-subsidieovereenkomst 
zullen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 648
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle deelnemers die financiële bijstand 
van de Unie hebben ontvangen, zullen naar 
best vermogen trachten om de aan hen 
toebehorende resultaten in een 
vervolgonderzoek of op commerciële wijze 
te exploiteren, dan wel zullen zij trachten 
om de betreffende resultaten voor die 
doeleinden door een andere entiteit te laten 
exploiteren, meer in het bijzonder door de 
resultaten overeenkomstig artikel 41 aan 
hen over te dragen of in licentie te geven.

1. Alle deelnemers die financiële bijstand 
van de Unie hebben ontvangen, zullen naar 
best vermogen trachten om de aan hen 
toebehorende resultaten in een 
vervolgonderzoek of op commerciële wijze 
te exploiteren, dan wel zullen zij trachten 
om de betreffende resultaten voor die 
doeleinden door een andere entiteit te laten 
exploiteren, meer in het bijzonder door de 
resultaten overeenkomstig artikel 41 aan 
hen over te dragen of in licentie te geven.
Dit zou bij voorbeeld mogelijk zijn door 
middel van activiteiten als 
standaardisering.

Or. en

Motivering

Standaardisering speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van onderzoekresultaten en 
daarom moet dit expliciet worden vermeld.

Amendement 649
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle deelnemers die financiële bijstand 
van de Unie hebben ontvangen, zullen naar 
best vermogen trachten om de aan hen 
toebehorende resultaten in een 
vervolgonderzoek of op commerciële wijze
te exploiteren, dan wel zullen zij trachten 
om de betreffende resultaten voor die 
doeleinden door een andere entiteit te laten 
exploiteren, meer in het bijzonder door de 
resultaten overeenkomstig artikel 41 aan 
hen over te dragen of in licentie te geven.

1. Alle deelnemers die financiële bijstand 
van de Unie hebben ontvangen, zullen naar 
best vermogen trachten om de aan hen 
toebehorende resultaten  te exploiteren, dan 
wel zullen zij trachten om de betreffende 
resultaten voor die doeleinden door een 
andere entiteit te laten exploiteren, meer in 
het bijzonder door de resultaten 
overeenkomstig artikel 41 aan hen over te 
dragen of in licentie te geven.

Or. en

Motivering

Zie de invoeging van een uitgebreidere definitie van het begrip "exploitatie"in  artikel 2 voor alle 
deelnamevoorschriften.

Amendement 650
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle deelnemers die financiële bijstand 
van de Unie hebben ontvangen, zullen naar 
best vermogen trachten om de aan hen 
toebehorende resultaten in een 
vervolgonderzoek of op commerciële wijze 
te exploiteren, dan wel zullen zij trachten 
om de betreffende resultaten voor die 
doeleinden door een andere entiteit te laten 
exploiteren, meer in het bijzonder door de 
resultaten overeenkomstig artikel 41 aan 
hen over te dragen of in licentie te geven.

1. Alle deelnemers die financiële bijstand 
van de Unie hebben ontvangen, zullen naar 
best vermogen trachten om de aan hen 
toebehorende resultaten in een 
vervolgonderzoek, bij verdere 
ontwikkeling, innovatie of op commerciële 
wijze te exploiteren, dan wel zullen zij 
trachten om de betreffende resultaten voor 
die doeleinden door een andere entiteit te 
laten exploiteren, meer in het bijzonder 
door de resultaten overeenkomstig artikel 
41 aan hen over te dragen of in licentie te 
geven.

Or. en
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Amendement 651
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende exploitatieverplichtingen 
worden vastgesteld. Alle aanvullende 
verplichtingen worden in het 
werkprogramma of in het werkplan 
vermeld.

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende exploitatieverplichtingen 
worden vastgesteld. Alle aanvullende 
verplichtingen worden in het 
werkprogramma of in het werkplan 
vermeld. Wanneer onderzoek wordt 
verricht op een gebied met relevantie voor 
het aanpakken van grote 
maatschappelijke uitdagingen  
(gezondheid, 
klimaatverandering,biodiversiteit) dient 
exploitatie, overdracht en licentiegebruik 
van de resultaten te geschieden 
overeenkomstig de beginselen van Global 
Access Licensing om een zo breed 
mogelijke opname van innoverende 
oplossingen in het algemeen belang te 
waarborgen en de toegang tot 
onderzoeksresultaten voor betrokkenen te 
faciliteren.

Or. en

Amendement 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met inachtneming van de beperkingen 
als gevolg van de bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten, 
veiligheidsvoorschriften of legitieme 
commerciële belangen, zal elke deelnemer 
de resultaten die hij in eigendom houdt zo 
snel mogelijk via adequate middelen 
verspreiden. In de subsidieovereenkomst 
kunnen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld. Indien een deelnemer niet voor 
de verspreiding van de resultaten zorgt, kan 
de Commissie of het financieringsorgaan 
de betreffende resultaten verspreiden.

2. Met inachtneming van de beperkingen 
als gevolg van de bescherming van de 
intellectuele-eigendomsrechten, 
veiligheidsvoorschriften of legitieme 
commerciële belangen, zal elke deelnemer 
de resultaten die hij in eigendom houdt zo 
snel mogelijk via adequate middelen 
verspreiden. In de subsidieovereenkomst 
kunnen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld. Indien een deelnemer niet voor 
de verspreiding van de resultaten zorgt, kan 
de Commissie of het financieringsorgaan 
de betreffende resultaten verspreiden. Op 
het vlak van belangrijke maatschappelijke 

Or. en

Amendement 653
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende verspreidingsverplichtingen 
worden vastgesteld.

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende verspreidingsverplichtingen 
worden vastgesteld. Alle aanvullende 
verplichtingen worden in het 
werkprogramma of in het werkplan 
vermeld.

Or. en

Amendement 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via 
onderzoekspublicaties worden 
gepubliceerd, zijn openbaar toegankelijk 
met inachtneming van de voorwaarden 

Wat de verspreiding van resultaten via 
onderzoekspublicaties betreft, zal 
openbare toegankelijkheid worden 
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die in de subsidieovereenkomst zijn 
vastgesteld. Wat de verspreiding van 
andere resultaten betreft, met inbegrip 
van onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met 
betrekking tot grensverleggend onderzoek 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad alsmede op andere 
relevante gebieden.

bevorderd.

Or. en

Motivering

Als standaardregel wordt openbare toegang tot onderzoekspublicaties geboden door 
financiering van de kosten van graties online open toegang tot deze publicaties. Open toegang 
moet echter beperkt worden tot onderzoekspublicaties. Wat betreft toegang en open toegang tot 
resultaten zie amendement 85 in het ontwerpverslag van de rapporteur.

Amendement 655
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Deze regeling is automatisch van 
toepassing om zo snel mogelijk openbare 
toegang te bieden tot publicaties van door 
de EU gefinancierd onderzoek, of, in 
ieder geval, binnen zes maanden na hun 
publicatie in een wetenschappelijk 
tijdschrift. Alle kosten om een dergelijke 
toegang te bieden worden door de EU 
gefinancierd. Wat de verspreiding van 
andere resultaten betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
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worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden, zo moeten 
bij voorbeeld in gevallen waarin er 
doorslaggevende redenen in het openbaar 
belang voor bestaan de resultaten van 
onderzoek op het gebied van de 
volksgezondheid vrij beschikbaar worden 
gesteld.

Or. es

Motivering

Open online toegang van het publiek moet automatisch zo spoedig mogelijk geboden worden 
voor publicaties van door de EU gefinancierd onderzoek, of, in ieder geval, binnen zes maanden 
na hun publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Amendement 656
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

De resultaten die via 
onderzoekspublicaties worden 
gepubliceerd, zijn volgens standaardbeleid 
openbaar toegankelijk, behalve in 
toereikend gemotiveerde gevallen en waar 
dit anderszins is vermeld in de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Openbare, kosteloze online toegang voor 
burgers en bedrijven van de Unie tot 
publicaties over door de EU gefinancierd 
onderzoek binnen zes maanden na 
publicatie in een wetenschappelijk 
tijdschrift met collegiale toetsing moet als 
standaardregeling gelden.  De kosten van 
open toegang kunnen, indien van 
toepassing, uit de relevante financiering 
door de Unie worden bestreden. De rol en 
het functioneren van digitale 
infrastructuren en archieven voor de 
zichtbaarheid en verspreiding van Horion 
2020-onderzoeksresultaten moeten 
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worden versterkt. Wat de verspreiding van 
andere resultaten betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

Or. en

Amendement 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn volgens 
standaardbeleid openbaar toegankelijk, 
waarbij ernaar gestreefd wordt publicaties 
van door de EU gefinancierd onderzoek 
zo spoedig mogelijk en in ieder geval 
binnen zes maanden na publicatie in een 
tijdschrift met collegiale toetsing gratis on 
line beschikbaar te stellen voor het 
publiek, met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, worden in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
opgenomen waarop in een open toegang 
tot dergelijke resultaten moet worden 
voorzien, met name met betrekking tot 
grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere gebieden van openbaar belang, 
zoals de volksgezondheid, het milieu of 
andere belangrijke maatschappelijke 
belangen.

Or. en
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Amendement 658
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via 
onderzoekspublicaties worden 
gepubliceerd, zijn openbaar toegankelijk 
met inachtneming van de voorwaarden die 
in de subsidieovereenkomst zijn 
vastgesteld. Wat de verspreiding van 
andere resultaten betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

De resultaten die via wetenschappelijke 
publicaties worden gepubliceerd, zijn 
openbaar toegankelijk met inachtneming 
van de voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de model-
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

Or. en

Amendement 659
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn volgens 
standaardbeleid openbaar toegankelijk, 
waarbij ernaar gestreefd wordt publicaties 
van door de EU gefinancierd onderzoek 
binnen zes maanden na publicatie in een 
tijdschrift met collegiale toetsing gratis on 
line beschikbaar te stellen voor het 
publiek, met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
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van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
digitale toegang tot dergelijke resultaten 
moet worden voorzien, met name met 
betrekking tot grensverleggend onderzoek 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad alsmede op andere 
relevante gebieden.

Or. en

Amendement 660
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met betrekking 
tot grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

De resultaten dia via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd en die een 
beschrijving, interpretatie of analyse van 
gegevens, dan wel kennis of informatie 
bevatten die gegenereerd is als direct 
resultaat van Horizon 2020-financiering, 
kunnen duurzaam openbaar toegankelijk 
zijn. Wat de verspreiding van andere 
resultaten betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een 
duurzame open toegang tot dergelijke 
resultaten moet worden voorzien, met 
name met betrekking tot grensverleggend 
onderzoek in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad alsmede op andere 
relevante gebieden.

Or. en

Amendement 661
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met 
betrekking tot grensverleggend onderzoek 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad alsmede op andere 
relevante gebieden.

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien. Een open toegang tot 
onderzoeksresultaten moet beperkt 
worden gehouden om te waarborgen dat 
intellectuele-eigendomsrechten worden 
geërbiedigd, met name ten aanzien van 
derde landen.

Or. en

Amendement 662
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstellen bevatten een plan voor het 
beheer en de uitwisseling van gegevens 
om ervoor te zorgen dat gegevens die van 
onderzoek afkomstig zijn zo breed en zo 
vrij mogelijk beschikbaar zijn om het 
openbaar nut zo veel mogelijk te 
vergroten, waarbij erkend wordt dat bij 
het delen van gegevens altijd rekening 
moet worden gehouden met de vergroting 
van de lange termijn-waarde van de 
gegevens, zodat mogelijk de behoefte aan 
een beperkte periode van exclusief 
gebruik van de onderzoeksresultaten 
bestaat.

Or. en
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Amendement 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstellen bevatten een beheerplan en 
een plan voor de uitwisseling van 
gegevens en andere resultaten om ervoor 
te zorgen dat ze zo breed en zo vrij 
mogelijk beschikbaar zijn, waarbij de 
mogelijke behoefte aan een beperkte 
periode van exclusief gebruik van de 
onderzoeksresultaten erkend wordt.

Or. en

Amendement 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Open toegang tot onderzoekspublicaties 
die na de looptijd van een project worden 
gepubliceerd wordt ondersteund door 
betaling van een vast bedrag aan het 
einde van een project.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat vaak pas na het aflopen van het eigenlijke project aan publicaties wordt 
gewerkt (waarbij verspreidingsactiviteiten onder de projectfinanciering vallen) moeten er 
middelen beschikbaar worden gesteld om de verspreidingsactiviteiten en de kosten van open 
toegang aan het einde van een project te dekken. Om een gecompliceerd vergoedingssysteem te 
vermijden lijkt een aan het einde van het project te betalen vast bedrag het meest voor de hand 
liggend.

Amendement 665
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor een goed beheer en het bieden van 
open toegang tot onderzoeksgegevens 
richt de Commissie een online Europese 
Onderzoekbibliotheek op en beheert deze.

Or. en

Amendement 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere betrokken deelnemers dienen 
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld. Indien een deelnemer niet voor 
de verspreiding van de resultaten zorgt, kan 
de Commissie of het financieringsorgaan 
de betreffende resultaten verspreiden.

De andere betrokken deelnemers dienen 
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld, tenzij anders 
overeengekomen in de 
consortiumovereenkomst. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld. Indien een deelnemer niet voor 
de verspreiding van de resultaten zorgt, kan 
de Commissie of het financieringsorgaan 
de betreffende resultaten verspreiden.

Or. en

Amendement 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere betrokken deelnemers dienen 
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld. Indien een deelnemer niet 
voor de verspreiding van de resultaten 
zorgt, kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de betreffende 
resultaten verspreiden.

De andere betrokken deelnemers dienen 
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de
subsidieovereenkomst worden
dienaangaande termijnen vastgesteld.

Or. en

Amendement 668
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere betrokken deelnemers dienen 
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 

De andere betrokken deelnemers dienen 
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de 
model-subsidieovereenkomst worden
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dienaangaande termijnen worden
vastgesteld. Indien een deelnemer niet 
voor de verspreiding van de resultaten 
zorgt, kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de betreffende 
resultaten verspreiden.

dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 669
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wat de verspreiding van resultaten 
betreft worden in de 
consortiumovereenkomst voorwaarden 
opgenomen waarop in een open toegang 
tot dergelijke resultaten moet worden 
voorzien, met name met betrekking tot 
grensverleggend onderzoek in het kader 
van de Europese Onderzoeksraad alsmede 
op andere relevante gebieden.

Or. en

(Zie amendement 86; PE489.613v01-00)

Motivering

Wanneer in de consortiumovereenkomst en niet in de subsidieovereenkomst een akkoord wordt 
bereikt over de verspreiding van resultaten kunnen de partners in een consortium bepalingen 
over de verspreding van de eigen resultaten op hun specifieke omstandigheden afstemmen.

Amendement 670
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 

3. Gedurende de looptijd van een actie en 
tijdens een periode van een jaar na afloop 
brengen alle deelnemers op verzoek van de 
Commissie bij haar of het 
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verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen.

financieringsorgaan verslag uit over hun 
activiteiten verband houdende met de 
exploitatie en verspreiding van resultaten.  
De deelnemers stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen.

Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 671
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen.

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen. Ter wille 
van de transparantie worden de verslagen 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 672
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen.

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die nuttig kunnen zijn voor monitoring- en 
verspreidingsdoeleinden. Te dien einde 
kunnen de Commissie of het 
financieringsorgaan zich laten bijstaan 
door onafhankelijke deskundigen. Ter wille 
van de transparantie worden de verslagen 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 673
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Personen met een handicap moeten 
op dezelfde voorwaarden als die welke 
voor iedereen gelden toegang hebben tot 
octrooiaanvragen, normen, publicaties of 
enige andere vorm van verspreiding, 
inclusief elektronisch formaat, die 
verband houden met onderzoek.

Or. es

Motivering

Personen met een handicap moeten op dezelfde voorwaarden als die welke voor iedereen gelden 
toegang hebben tot onderzoeksresultaten. 

Amendement 674
Marisa Matias
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om tot een effectievere en 
productievere verspreiding van 
onderzoeksresultaten te komen en zo te 
bereiken dat ze hun volle potentiële 
mogelijkheden voor de samenleving 
kunnen ontplooien moet een 
geëngageerde samenwerking worden 
bevorderd tussen wetenschap en burgers, 
het maatschappelijke midden, steden, 
lokale, regionale en nationale 
autoriteiten, bedrijfsleven en andere 
betrokkenen.

Or. en

Amendement 675
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Personen met een handicap moeten 
op dezelfde voorwaarden als die welke 
voor iedereen gelden toegang hebben tot 
alle octrooiaanvragen, publicaties of enig 
ander hulpmiddel voor verspreiding, ook 
in elektronisch formaat, betreffende 
resultaten van onderzoek. 

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 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Personen met een handicap moeten 
op dezelfde voorwaarden als die welke 
voor iedereen gelden toegang hebben tot 
alle octrooiaanvragen, publicaties of enig 
ander hulpmiddel voor verspreiding, ook 
in elektronisch formaat, betreffende 
resultaten van onderzoek. 

Or. en

Amendement 677
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 
toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben - de andere deelnemers 
vooraf van de overdracht in kennis en 
verstrekt hij voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
of contractuele verplichtingen in geval 
van fusies en acquisities, stelt de deelnemer 
die voornemens is om de resultaten over te 
dragen - indien er sprake is van andere 
deelnemers die nog steeds toegangsrechten 
tot de over te dragen gegevens hebben - de 
andere deelnemers vooraf van de 
overdracht in kennis en verstrekt hij 
voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

Or. en

Amendement 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš
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Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 
toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben - de andere deelnemers 
vooraf van de overdracht in kennis en 
verstrekt hij voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

Tenzij anderszins overeengekomen in de 
consortiumovereenkomst en  
onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 
toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben - de andere deelnemers 
vooraf van de overdracht in kennis en 
verstrekt hij voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

Or. en

Amendement 679
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 
toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben - de andere deelnemers 
vooraf van de overdracht in kennis en 
verstrekt hij voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 
toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben of die nog steeds om 
verlening van toegangsrechten kunnen 
verzoeken - de andere deelnemers vooraf 
van de overdracht in kennis en verstrekt hij 
voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
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de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

Or. en

Amendement 680
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de kennisgeving kan een deelnemer 
bezwaar maken tegen de 
eigendomsoverdracht als hij kan 
aantonen dat de voorgenomen overdracht 
een negatief effect heeft op de uitoefening 
van zijn rechten. In dergelijke gevallen 
kan de overdracht pas plaatsvinden nadat 
overeenstemming tussen de betreffende 
deelnemers is bereikt. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bij overdracht van de eigen resultaten is de verplichting om de potentiële toegangsrechten van 
de andere partijen te waarborgen voldoende en is een recht om bezwaar te maken daarom niet 
nodig. De mogelijkheid bezwaar aan te tekenen kan tot blokkades leiden en moet daarom worden 
geschrapt.

Amendement 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de kennisgeving kan een deelnemer Na de kennisgeving kan een deelnemer 
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bezwaar maken tegen de 
eigendomsoverdracht als hij kan aantonen 
dat de voorgenomen overdracht een 
negatief effect heeft op de uitoefening van 
zijn rechten. In dergelijke gevallen kan de 
overdracht pas plaatsvinden nadat 
overeenstemming tussen de betreffende 
deelnemers is bereikt. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

bezwaar maken tegen de 
eigendomsoverdracht als hij kan aantonen 
dat de voorgenomen overdracht een 
negatief effect heeft op de uitoefening van 
zijn rechten. In dergelijke gevallen kan de 
overdracht pas plaatsvinden nadat 
overeenstemming tussen de betreffende 
deelnemers is bereikt. In de 
subsidieovereenkomst worden 
dienaangaande redelijke  termijnen 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een deelnemer kan – zonder de andere 
deelnemers om toestemming te vragen, 
maar mits deze schriftelijk op de hoogte 
worden gebracht en dat de cessionaris er 
schriftelijk mee instemt dat hij gebonden 
is aan de verplichtingen die uit de 
subsidie- en consortiumovereenkomst 
voortvloeien – zijn nieuwe kennis 
overdragen aan:
(a) zijn gelieerde entiteiten;
(b) iedere partij die al zijn activa of een 
substantieel deel daarvan verwerft; of 
(c) iedere partij die hem opvolgt als gevolg 
van een fusie of een consolidatie van die 
partij met dergelijke entiteiten.

Or. fr

Motivering

Dit amendement wil onnodige bureaucratie bij een fusie of acquisitie voorkomen. Indien de 
verwerver ermee akkoord gaat alle rechten en plichten voortvloeiende uit de oorspronkelijke 
overeenkomst te accepteren, heeft het geen zin de eis te stellen dat alle partners uitdrukkelijk 
schriftelijk instemmen (wat aanzienlijke vertragingen zou veroorzaken, vooral bij projecten met 
een groot aantal deelnemers).
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Amendement 683
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden, dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan en dat de resultaten worden 
overgedragen aan een in een lidstaat of 
geassocieerd land gevestigde wettelijke 
entiteit door de deelnemer die resultaten in 
eigendom houdt, kan die deelnemer 
licenties verlenen of op een andere wijze 
juridische entiteiten het recht geven om die 
resultaten, al dan niet op exclusieve basis 
te exploiteren. Indien een deelnemer 
beoogt een resultaat over te dragen aan 
een wettelijke entiteit die gevestigd is in 
een niet met Horizon 2020 geassocieerd 
land, dan dient deze deelnemer alle 
andere deelnemers aan de actie om 
toestemming vragen.  Als deelnemers 
beogen de resultaten door middel van een 
exclusiviteitsregeling te exploiteren, dan 
moeten zij dit in het voorgelegde voorstel 
vermelden.

Or. en

Amendement 684
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
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recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren. Indien 
de resultaten die door een deelnemer in 
eigendom worden gehouden gebruikt 
kunnen worden  voor het aanpakken van 
grote maatschappelijke uitdagingen  
(gezondheid, 
klimaatverandering,biodiversiteit) en die 
deelnemer draagt rechten aan een andere 
partij over, dan dient deze overdracht te 
geschieden overeenkomstig de beginselen 
van" Global Access Licensing", d.w.z. op 
een wijze die een zo breed mogelijke 
opname van de resultaten garandeert en 
de belemmeringen voor toekomstige 
innovatie vermindert. 

Or. en

Amendement 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten te 
exploiteren. De mogelijkheid om licenties 
op exclusieve basis te verlenen is beperkt 
tot uitzonderlijke gevallen en mag niet 
strijdig zijn met het doel van maximale 
verspreiding en exploitatie van de 
resultaten. De voorwaarden voor deze 
licenties worden in de 
subsidieovereenkomst vastgesteld.

Or. en
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Amendement 686
Norbert Glante

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan door de deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, kan die deelnemer 
licenties verlenen of op een andere wijze 
juridische entiteiten het recht geven om die 
resultaten, al dan niet op exclusieve basis 
te exploiteren. Er kunnen exclusieve 
licenties voor resultaten worden verleend 
behoudens schriftelijke bevestiging door 
alle andere betrokken deelnemers dat zij 
afstand doen van hun desbetreffende 
toegangsrechten.

Or. de

Motivering

Het moet expliciet worden vermeld dat exclusieve rechten alleen kunnen worden verleend op 
voorwaarde dat alle andere betrokken deelnemers een afstandsverklaring tekenen.

Amendement 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan door de deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, kan die deelnemer 
licenties verlenen of op een andere wijze 
juridische entiteiten het recht geven om die 
resultaten, al dan niet op exclusieve basis 
te exploiteren. Er kunnen exclusieve 
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licenties voor resultaten worden verleend 
behoudens schriftelijke bevestiging door 
alle andere betrokken deelnemers dat zij 
afstand doen van hun desbetreffende 
toegangsrechten.

Or. en

Motivering

Dit dient duidelijk te worden vastgelegd teneinde misverstanden te voorkomen. Zo niet, kan de 
bepaling geïnterpreteerd worden alsof er uitsluitend licenties verleend mogen worden als 
iedereen aan zijn exploitatieverplichtingen voldoet. Bescherming van de toegangsrechten van 
andere partners en het verlenen van exclusieve licenties lijken niet samen te gaan. Daarom moet 
verduidelijkt worden dat hiet noodzakelijkerwijs een afstandsverklaring nodig is.

Amendement 688
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan door de deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, kan die deelnemer 
licenties verlenen of op een andere wijze 
juridische entiteiten het recht geven om die 
resultaten, al dan niet op exclusieve basis 
te exploiteren. Er kunnen exclusieve 
licenties voor resultaten worden verleend 
behoudens schriftelijke bevestiging door 
alle andere betrokken deelnemers dat zij 
afstand doen van hun desbetreffende 
toegangsrechten.

Or. en

Motivering

Voor meer duidelijkheid moet vermeld worden dat een exclusieve licentie alleen mogelijk is als 
alle deelnemers afstand doen van hun toegangsrechten tot de background/het resultaat waarop 
de licentie betrekking heeft.
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Amendement 689
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in een derde land 
dat niet geassocieerd is met Horizon 2020 
indien zij van mening zijn dat de verlening 
of overdracht niet strookt met het belang 
van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen.

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in een derde land 
dat niet geassocieerd is met Horizon 2020 
indien zij van mening zijn dat de verlening 
of overdracht niet strookt met het belang 
van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen,  dan wel de 
toegang tot de producten die het resultaat 
van het onderzoek zijn op zodanige wijze 
kan belemmeren dat het openbaar belang 
wordt geschaad (namelijk bij nieuwe, 
levensreddende geneesmiddelen en 
medische technologieën).

Or. en

Amendement 690
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in een derde land 

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de subsidieovereenkomst erin 
voorzien dat de Commissie of het 
financieringsorgaan, dan wel iedere 
deelnemer aan de actie  bezwaar kunnen
maken tegen de overdracht van eigendom 
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dat niet geassocieerd is met Horizon 2020 
indien zij van mening zijn dat de verlening 
of overdracht niet strookt met het belang 
van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen.

of tegen het verlenen van een exclusieve 
licentie aan derden die zijn gevestigd in 
een derde land dat niet geassocieerd is met 
Horizon 2020 indien zij van mening zijn 
dat de verlening of overdracht niet strookt 
met het belang van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen.

Or. en

Motivering

Voor de overdracht van resultaten aan wettelijke entiteiten die gevestigd zijn buiten de 
deelnemende of geassocieerde landen van Horizon 2020 is goedkeuring vooraf door de 
actiedeelnemers nodig om te voorkomen dat de background van ontwikkelde foreground aan niet 
in de EU gevestigde ondernemingen wordt overgedragen. Deze maatregel helpt de 
concurrentiepositie van de EU te behouden en te beschermen.

Amendement 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in een derde land 
dat niet geassocieerd is met Horizon 2020 
indien zij van mening zijn dat de verlening 
of overdracht niet strookt met het belang 
van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen.

3. Met betrekking tot resultaten die zijn 
gegenereerd door deelnemers die financiële 
bijstand van de Unie hebben ontvangen, 
kan de Commissie of het 
financieringsorgaan bezwaar maken tegen 
de overdracht van eigendom of tegen het 
verlenen van een exclusieve licentie aan 
derden die zijn gevestigd in de Unie of in 
een derde land dat niet geassocieerd is met 
Horizon 2020 indien zij van mening zijn 
dat de verlening of overdracht niet strookt 
met het belang van de ontwikkeling van het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU of niet in overeenstemming is 
met ethische beginselen of 
veiligheidsoverwegingen.

Or. en
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Amendement 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dergelijke gevallen vindt de overdracht 
van de eigendom of het verlenen van de 
exclusieve licentie uitsluitend plaats indien 
de Commissie of het financieringsorgaan 
ervan overtuigd is dat er adequate 
waarborgen gehanteerd zullen worden.

In dergelijke gevallen vindt de overdracht 
van de eigendom of het verlenen van de 
exclusieve licentie uitsluitend plaats indien 
de Commissie of het financieringsorgaan 
dan wel de deelnemer aan de actie ervan 
overtuigd is dat er adequate waarborgen 
gehanteerd zullen worden.

Or. en

Amendement 693
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar van toepassing kan in de 
subsidieovereenkomst vastgesteld worden 
dat de Commissie of het 
financieringsorgaan vooraf in kennis 
moeten worden gesteld van elke 
voorgenomen overdracht van eigendom of 
van elke voorgenomen verlening van een 
exclusieve licentie. In de 
subsidieovereenkomst zullen termijnen 
worden vastgesteld.

Waar van toepassing kan in de 
subsidieovereenkomst vastgesteld worden 
dat de Commissie of het 
financieringsorgaan dan we enige 
deelnemr aan de actie lvooraf in kennis 
moeten worden gesteld van elke 
voorgenomen overdracht van eigendom of 
van elke voorgenomen verlening van een 
exclusieve licentie. In de model-
subsidieovereenkomst worden termijnen 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Voor de overdracht van resultaten aan wettelijke entiteiten die gevestigd zijn buiten de 
deelnemende of geassocieerde landen van Horizon 2020 is goedkeuring vooraf door de 
actiedeelnemers nodig om te voorkomen dat de background van ontwikkelde foreground aan niet 
in de EU gevestigde ondernemingen wordt overgedragen. Deze maatregel helpt de 
concurrentiepositie van de EU te behouden en te beschermen.
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Amendement 694
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar van toepassing kan in de 
subsidieovereenkomst vastgesteld worden 
dat de Commissie of het 
financieringsorgaan vooraf in kennis 
moeten worden gesteld van elke 
voorgenomen overdracht van eigendom of 
van elke voorgenomen verlening van een 
exclusieve licentie. In de 
subsidieovereenkomst zullen termijnen 
worden vastgesteld.

Waar van toepassing kan in de 
subsidieovereenkomst vastgesteld worden 
dat de Commissie of het 
financieringsorgaan dan wel iedere 
deelnemer aan de actie vooraf in kennis 
moeten worden gesteld van elke 
voorgenomen overdracht van eigendom of 
van elke voorgenomen verlening van een 
exclusieve licentie. In de 
subsidieovereenkomst zullen termijnen 
worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 695
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis
Als er onderzoek wordt verricht op een 
gebied met relevantie voor de 
volksgezondheid, wordt de 
licentieverlening van de resultaten van 
publiek onderzoek afhankelijk gesteld van 
de vraag of de daaruit voortvloeiende 
geneesmiddelen, diagnosemethoden en 
procedures wel of niet op wereldschaal 
toegankelijk zijn.

Or. de

Motivering

De resultaten van publiek onderzoek moeten woor iedereen toegankelijk zijn. In de context van 
het Europese onderzoek moet daarom rekening worden gehouden met de maatschappelijke 
voordelen, naast wetenschappelijke uitmuntendheid. Hieronder valt ook een wereldwijde 
toegang tot geneesmiddeln van vitaal belang.
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Amendement 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelnemers dienen de background verband 
houdende met hun actie te allen tijde in een 
schriftelijke overeenkomst vast leggen.

Deelnemers dienen de noodzakelijke
background verband houdende met hun 
actie te allen tijde in een schriftelijke 
overeenkomst vast te leggen.

Or. fr

Amendement 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De beginselen die bepalend zijn voor 
het recht op toegang zoals omschreven in 
dit artikel moeten worden beschouwd als 
een minimale voorwaarde vooraf, die kan 
worden uitgebreid naar het inzicht van, en 
door middel van een overeenkomst tussen, 
alle deelnemers aan een specifieke actie.

Or. fr

Amendement 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend.

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend en 
toestemming moet rechtstreeks worden 
verkregen van de deelnemer die de 
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resultaten of de background in eigendom 
houdt, tenzij door de deelnemers 
anderszins overeengekomen.
Van toegangsrechten kan uitsluiten per 
geval afstand worden gedaan nadat het 
resultaat of de background in kwestie is 
gegenereerd, tenzij door de deelnemers 
anderszins overeengekomen.

Or. en

Amendement 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend.

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend. Van 
toegangsrechten kan uitsluiten per geval 
afstand worden gedaan nadat het 
resultaat of de background in kwestie is 
gegenereerd, tenzij door de deelnemers 
anderszins overeengekomen.

Or. en

Motivering

Moet waarborgen dat partners niet onder druk worden gezet om algemene afstandsverklaringen 
in de consortiumovereenkomst te tekenen.

Amendement 700
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend.

1. Alle verzoeken tot het uitoefenen of 
afstand doen van toegangsrechten dienen 
schriftelijk te worden ingediend, tenzij 
anderszins bepaald door de deelnemers.
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Or. en

Amendement 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij anders is bepaald door de 
eigenaar van de resultaten of de 
background waarvoor toegang wordt 
verzocht, omvatten toegangsrechten geen 
recht om sublicenties te verlenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deelnemers aan dezelfde actie brengen 
elkaar voorafgaand aan de toetreding tot de 
subsidieovereenkomst zo spoedig mogelijk 
op de hoogte van alle juridische of andere 
beperkingen op het verlenen van toegang 
tot hun background. Alle overeenkomsten 
die daarna door deelnemers over de 
background worden gesloten, moeten 
waarborgen dat de toegangsrechten 
uitgeoefend kunnen blijven worden.

3. Deelnemers aan dezelfde actie brengen 
elkaar voorafgaand aan de toetreding tot de 
subsidieovereenkomst zo spoedig mogelijk 
op de hoogte van alle juridische of andere 
beperkingen op het verlenen van toegang 
tot hun background. Alle overeenkomsten 
die daarna door deelnemers over de 
background worden gesloten, moeten 
waarborgen dat de toegangsrechten 
uitgeoefend kunnen blijven worden. De 
Commissie of het financieringsorgaan 
dient op de hoogte gebracht te worden van 
de beperking(en) alvorens de 
subsidieovereenkomst wordt gesloten en 
zij bezien de impact die deze 
beperking(en) hebben of zullen hebben op 
het bereiken van de doelen van het 
specifieke project.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement beoogt te voorkomen dat in de lijst uitzonderingen op de toegangsrechten 
elementen worden opgenomen die nodig zijn om de doelen van de actie te bereiken. Anderzijds 
zijn de uitzonderingen noodzakelijk in gevallen waarbij de background door contracten wordt 
gedekt (bij voorbeeld, contracten met betrekking tot vertrouwelijkheid of de overdracht van 
materialen), of door licenties met derden.

Amendement 703
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op de toegangsrechten 
kunnen eerlijke en redelijke voorwaarden 
ook vrij van royalty's zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid moet wegvallen aangezien het tot misverstanden kan leiden, omdat "vrij van royalty's" 
slechts één denkbaar facet van eerlijke en redelijke voorwaarden is.

Amendement 704
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Met het oog op de toegangsrechten 
kunnen eerlijke en redelijke voorwaarden 
ook vrij van royalty's zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de inlassing van een definitie van "eerlijke en redelijke voorwaarden" in artikel 2.

Amendement 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien een dergelijke 
toegang voor eerstgenoemde noodzakelijk 
is om zijn werkzaamheden in het kader 
van de actie uit te kunnen voeren.

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie.

Or. en

Amendement 706
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien een dergelijke 
toegang voor eerstgenoemde noodzakelijk 
is om zijn werkzaamheden in het kader van 
de actie uit te kunnen voeren.

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien dergelijke 
resultaten voor eerstgenoemde 
noodzakelijk zijn om zijn werkzaamheden 
in het kader van de actie uit te kunnen 
voeren.

Or. en

Amendement 707
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien een dergelijke 
toegang voor eerstgenoemde noodzakelijk 
is om zijn werkzaamheden in het kader van 
de actie uit te kunnen voeren.

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien dergelijke 
resultaten voor eerstgenoemde 
noodzakelijk zijn om zijn werkzaamheden 
in het kader van de actie uit te kunnen 
voeren.
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Or. en

Motivering

Het woord "toegang" wordt hier vervangen door "resultaten" of "background" omdat de 
resultaten of de opgedane kennis nodig zijn om het recht op toegang te rechtvaardigen.

Amendement 708
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien een dergelijke toegang 
voor eerstgenoemde noodzakelijk is om 
zijn werkzaamheden in het kader van de 
actie uit te kunnen voeren

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien een dergelijke 
background voor eerstgenoemde 
noodzakelijk is om de eigen
werkzaamheden in het kader van de actie 
uit te kunnen voeren

Or. en

Motivering

Het woord "toegang" wordt hier vervangen door "resultaten" of "background" omdat de 
resultaten of de opgedane kennis nodig zijn om het recht op toegang te rechtvaardigen.

Amendement 709
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien een dergelijke toegang 
voor eerstgenoemde noodzakelijk is om 
zijn werkzaamheden in het kader van de 
actie uit te kunnen voeren

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien een dergelijke 
background voor eerstgenoemde 
noodzakelijk is om zijn werkzaamheden in 
het kader van de actie uit te kunnen voeren
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Or. en

Amendement 710
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de resultaten van een andere deelnemer aan 
dezelfde actie indien een dergelijke 
toegang voor eerstgenoemde noodzakelijk 
is om zijn resultaten te kunnen exploiteren.

1. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de resultaten van een andere deelnemer aan 
dezelfde actie indien dergelijke resultaten
voor eerstgenoemde noodzakelijk zijn om 
de eigen resultaten te kunnen exploiteren.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 711
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de resultaten van een andere deelnemer aan 
dezelfde actie indien een dergelijke 
toegang voor eerstgenoemde noodzakelijk 
is om zijn resultaten te kunnen exploiteren.

1. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de resultaten van een andere deelnemer aan 
dezelfde actie indien dergelijke resultaten
voor eerstgenoemde noodzakelijk zijn om 
de eigen resultaten te kunnen exploiteren.

Or. en

Motivering

Veranderde redactie voorgesteld om de tekst meer research- en innovatiegerichtheid te geven en 
dichter bij het taalgebruik van de onderzoekers te blijven: de discussie in een 
samenwerkingsproject richt zich erop wat de deelnemers samen willen bereiken, welke 
octrooien/gegevens/enz. zij daarvoor nodig zullen hebben en hoe ze de resultaten zullen 
gebruiken. De discussie als zodanig gaat er niet over of er wel of niet toegangsrechten worden 
verleend. 
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Amendement 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van onderlinge overeenstemming
wordt de toegang onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden verleend.

Tenzij anders overeengekomen wordt de 
toegang  onder eerlijke en redelijke 
voorwaarden verleend.

Or. en

Amendement 713
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van onderlinge overeenstemming
wordt de toegang onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden verleend.

Tenzij anders overeengekomen wordt de 
toegang  onder eerlijke en redelijke 
voorwaarden verleend.

Or. en

Motivering

Veranderde redactie voorgesteld om de tekst meer research- en innovatiegerichtheid te geven en 
dichter bij het taalgebruik van de onderzoekers te blijven: de discussie in een 
samenwerkingsproject richt zich erop wat de deelnemers samen willen bereiken, welke 
octrooien/gegevens/enz. zij daarvoor nodig zullen hebben en hoe ze de resultaten zullen 
gebruiken. De discussie als zodanig gaat er niet over of er wel of niet toegangsrechten worden 
verleend. 

Amendement 714
Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van onderlinge overeenstemming 
wordt de toegang onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden verleend.

Op basis van onderlinge overeenstemming 
wordt de toegang onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden of vrij van royalty's
verleend.
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Or. en

Motivering

De deelnemers moeten er volkomen vrij in zijn te beslissen over de voorwaarden voor de 
toegang tot de onderzoeksresultaten. Deze kunnen eerlijk en redelijk zijn of vrij van royalty's.

Amendement 715
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien een dergelijke toegang 
voor eerstgenoemde noodzakelijk is om 
zijn werkzaamheden in het kader van de 
actie te kunnen exploiteren.

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien dergelijke background
voor eerstgenoemde noodzakelijk is om de 
eigen werkzaamheden in het kader van de 
actie te kunnen exploiteren.

Or. en

Amendement 716
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien een dergelijke toegang
voor eerstgenoemde noodzakelijk is om 
zijn werkzaamheden in het kader van de 
actie te kunnen exploiteren.

2. Een deelnemer heeft recht op toegang tot 
de background van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie - met inachtneming van 
eventuele beperkingen op grond van artikel 
43, lid 3 - indien dergelijke background
voor eerstgenoemde noodzakelijk is om de 
eigen werkzaamheden in het kader van de 
actie te kunnen exploiteren.

Or. en

Motivering

Veranderde redactie voorgesteld om de tekst meer research- en innovatiegerichtheid te geven en 
dichter bij het taalgebruik van de onderzoekers te blijven: de discussie in een 
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samenwerkingsproject richt zich erop wat de deelnemers samen willen bereiken, welke 
octrooien/gegevens/enz. zij daarvoor nodig zullen hebben en hoe ze de resultaten zullen 
gebruiken. De discussie als zodanig gaat er niet over of er wel of niet toegangsrechten worden 
verleend. 

Amendement 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van onderlinge overeenstemming
wordt de toegang onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden verleend.

Tenzij anders overeengekomen wordt de 
toegang  onder eerlijke en redelijke 
voorwaarden verleend.

Or. en

Amendement 718
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op basis van onderlinge overeenstemming
wordt de toegang onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden verleend.

Tenzij anders overeengekomen wordt de 
toegang  onder eerlijke en redelijke 
voorwaarden verleend.

Or. en

Motivering

Veranderde redactie voorgesteld om de tekst meer research- en innovatiegerichtheid te geven en 
dichter bij het taalgebruik van de onderzoekers te blijven: de discussie in een 
samenwerkingsproject richt zich erop wat de deelnemers samen willen bereiken, welke 
octrooien/gegevens/enz. zij daarvoor nodig zullen hebben en hoe ze de resultaten zullen 
gebruiken. De discussie als zodanig gaat er niet over of er wel of niet toegangsrechten worden 
verleend. 

Amendement 719
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een in een lidstaat of geassocieerd land 
gevestigde gelieerde entiteit heeft ten 
aanzien van de resultaten of background 
eveneens toegangsrechten indien een 
dergelijke toegang noodzakelijk is om de 
resultaten te exploiteren die door de partner 
gegenereerd zijn waaraan de entiteit 
gelieerd is, tenzij hieromtrent in de 
consortiumovereenkomst andere 
voorzieningen zijn getroffen.

3. Een gelieerde entiteit heeft ten aanzien 
van de resultaten of background eveneens 
toegangsrechten onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden indien dergelijke 
resultaten of background noodzakelijk 
zijn om de resultaten te exploiteren die 
door de partner gegenereerd zijn waaraan 
de entiteit gelieerd is, tenzij hieromtrent in 
de consortiumovereenkomst andere 
voorzieningen zijn getroffen. Een 
dergelijke toegang moet rechtstreeks 
worden aangevraagd bij en verkregen van 
de deelnemer die de resultaten of de 
background in eigendom houdt,

Or. en

Motivering

Deze beperking tot "lidstaat of geassocieerd land" zou de exploitatie van de resultaten kunnen 
belemmeren en vormt geen weerspiegeling van het wereldomsspannende karakter van 
onderzoekswerkzaamheden.  De laatstgenoemde suggesties zijn nodig voor 
monitoringsdoeleinden, gezien de bredere toegangsmogelijkheden voor gelieerde entiteiten bij 
Horizon 2020 (niet langer uitsluitend in gevallen waarbij de gelieerde entiteit een resultaat in 
eigendom houdt).

Amendement 720
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een in een lidstaat of geassocieerd land 
gevestigde gelieerde entiteit heeft ten 
aanzien van de resultaten of background 
eveneens op dezelfde voorwaarden
toegangsrechten indien een dergelijke 
toegang noodzakelijk is om de resultaten 
te exploiteren die door de partner 
gegenereerd zijn waaraan de entiteit 
gelieerd is, tenzij hieromtrent in de 
consortiumovereenkomst andere 
voorzieningen zijn getroffen.

3. Behoudens het bepaalde in artikel 43, 
lid 1, onder a), heeft een in een lidstaat of 
geassocieerd land gevestigde gelieerde 
entiteit ten aanzien van de resultaten en
background eveneens op eerlijke en 
redelijke voorwaarden toegangsrechten 
indien een dergelijke resultaten of 
background noodzakelijk zijn om de 
resultaten te exploiteren die door de partner 
gegenereerd zijn waaraan de entiteit 
gelieerd is, tenzij hieromtrent in de 
consortiumovereenkomst andere 
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voorzieningen zijn getroffen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking is "op dezelfde voorwaarden" vervangen door "op eerlijke en redelijke 
voorwaarden". Ook verdient het de voorkeur te vermelden dat toegangsrechten van gelieerde 
entiteiten moeten worden aangevraagd bij en verkregen van de deelnemer die de 
background/resultaten in eigendom houdt, zodat laatstgenoemde voor hun traceerbaarheid kan 
zorgen (behoudens het bepaalde in artikel 43, lid 1, onder a)). 

Amendement 721
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan tot één 
jaar na de beëindiging van de actie worden 
ingediend. De deelnemers kunnen echter 
een andere termijn overeenkomen.

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan tot één 
jaar na de beëindiging van de actie of na 
beëindiging van de deelname van de 
daarom verzoekende deelnemer aan de 
actie worden ingediend.  De deelnemers 
kunnen echter een andere termijn 
overeenkomen.

Or. en

Motivering

Bepaling met het oog op de specifieke situatie van deelnemers die voor beëindiging van de actie 
niet langer deelnemen.

Amendement 722
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan tot één 
jaar na de beëindiging van de actie worden 
ingediend. De deelnemers kunnen echter 

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan tot één 
jaar na de beëindiging van de actie of na 
beëindiging van de deelname van de 
daarom verzoekende deelnemer aan de 
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een andere termijn overeenkomen. actie worden ingediend.  De deelnemers 
kunnen echter een andere termijn 
overeenkomen.

Or. en

Motivering

Bepaling met het oog op de specifieke situatie van deelnemers die voor beëindiging van de actie 
niet langer deelnemen.

Amendement 723
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 46 Schrappen
Toegangsrechten voor de Europese Unie 
en de lidstaten
1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik.
De betreffende toegangsrechten worden 
vrij van royalty's verleend.
2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit "Veilige samenlevingen" 
(binnen de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen") hebben de instellingen 
en organen van de Europese Unie en de 
nationale instanties van de lidstaten met 
het oog op het ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van hun beleid en 
programma's van de Europese Unie recht 
op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
EU hebben ontvangen. Onverminderd 
artikel 43, lid 2, omvatten die rechten ook 
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het recht om derden toestemming te geven 
de resultaten bij overheidsopdrachten te 
gebruiken voor het ontwikkelen van 
capaciteiten op gebieden met een zeer 
beperkte marktomvang en een risico op 
een falende marktwerking, indien er 
sprake is van een zwaarwegend openbaar 
belang.
Een dergelijke toegang wordt vrij van 
royalty's verleend, behoudens bij 
overheidsopdrachten, waar die toegang 
onder nader overeen te komen eerlijke en 
redelijke voorwaarden zal worden 
verleend. De financiële bijstand van de 
EU die gebruikt is voor het genereren van 
de resultaten, zal volledig in aanmerking 
worden genomen bij het bepalen van die 
eerlijke en redelijke voorwaarden. Met 
betrekking tot vertrouwelijke informatie 
zijn de veiligheidsregels van de Commissie 
van toepassing.

Or. en

Amendement 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik.

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik 
en behelzen geen sublicentierecht. De 
Unie stelt de deelnemer die eigenaar is 
voldoende bewijs ter beschikking dat de 
toegangsrechten zullen bijdragen tot het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma’s van de 
Unie.
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Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik.

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Het recht op 
toegang tot resultaten wordt niet 
uitgebreid tot de background van de 
deelnemer, zelfs indien deze nodig is voor 
het gebruik van de resultaten. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik.

Or. en

Amendement 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik.

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. 
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Or. en

Amendement 727
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betreffende toegangsrechten worden 
vrij van royalty's verleend.

De betreffende toegangsrechten worden op 
nader overeen te komen voorwaarden
verleend.

Or. en

Motivering

Door de DESCA-coördinatoren gesuggereerde wijzigingen.

Amendement 728
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit "Veilige samenlevingen" 
(binnen de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen") hebben de instellingen 
en organen van de Europese Unie en de 
nationale instanties van de lidstaten met 
het oog op het ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van hun beleid en 
programma's van de Europese Unie recht 
op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
EU hebben ontvangen. Onverminderd 
artikel 43, lid 2, omvatten die rechten ook 
het recht om derden toestemming te geven 
de resultaten bij overheidsopdrachten te 
gebruiken voor het ontwikkelen van 
capaciteiten op gebieden met een zeer 
beperkte marktomvang en een risico op 
een falende marktwerking, indien er 

Schrappen
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sprake is van een zwaarwegend openbaar 
belang.
Een dergelijke toegang wordt vrij van 
royalty's verleend, behoudens bij 
overheidsopdrachten, waar die toegang 
onder nader overeen te komen eerlijke en 
redelijke voorwaarden zal worden 
verleend. De financiële bijstand van de 
EU die gebruikt is voor het genereren van 
de resultaten, zal volledig in aanmerking 
worden genomen bij het bepalen van die 
eerlijke en redelijke voorwaarden. Met 
betrekking tot vertrouwelijke informatie 
zijn de veiligheidsregels van de Commissie 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Weglating gesuggereerd door DESCA-coördinatoren omdat de potentiële last van de 
toegangsrechten die aan de resultaten zou vastzitten toekomstige exploitatie-activiteiten zou 
kunnen ontmoedigen of belemmeren, ook omdat er geen tijdslimiet is en de deelnemers jarenlang 
de eventuele restricties in het oog zouden moeten houden.

Amendement 729
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit "Veilige samenlevingen" 
(binnen de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen") hebben de instellingen en 
organen van de Europese Unie en de 
nationale instanties van de lidstaten met het 
oog op het ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van hun beleid en programma's 
van de Europese Unie recht op toegang tot 
de resultaten van deelnemers die financiële 
bijstand van de EU hebben ontvangen. 
Onverminderd artikel 43, lid 2, omvatten 
die rechten ook het recht om derden 
toestemming te geven de resultaten bij 
overheidsopdrachten te gebruiken voor het 

2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit “Veilige samenlevingen” 
(binnen de specifieke doelstelling 
“Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen”en de activiteit 
"Gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn" binnen de 
pijler "Maatschappelijke uitdagingen",
hebben de instellingen en organen van de 
Europese Unie en de nationale instanties 
van de lidstaten met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
hun beleid en programma's van de 
Europese Unie recht op toegang tot de 
resultaten van deelnemers die financiële 
bijstand van de EU hebben ontvangen.
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ontwikkelen van capaciteiten op gebieden 
met een zeer beperkte marktomvang en een 
risico op een falende marktwerking, indien 
er sprake is van een zwaarwegend 
openbaar belang.

Onverminderd artikel 43, lid 2, omvatten 
die rechten ook het recht om derden 
toestemming te geven de resultaten bij 
overheidsopdrachten te gebruiken voor het 
ontwikkelen van capaciteiten op gebieden 
met een zeer beperkte marktomvang en een 
risico op een falende marktwerking, indien 
er sprake is van een zwaarwegend 
openbaar belang.

Or. en

Motivering

For reasons of overriding public interest the EU should have access to results of research it has 
funded in activities connected to societal challenges.

Amendement 730
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit "Veilige samenlevingen" 
(binnen de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen") hebben de instellingen 
en organen van de Europese Unie en de 
nationale instanties van de lidstaten met het 
oog op het ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van hun beleid en programma's 
van de Europese Unie recht op toegang tot 
de resultaten van deelnemers die financiële 
bijstand van de EU hebben ontvangen. 
Onverminderd artikel 43, lid 2, omvatten 
die rechten ook het recht om derden 
toestemming te geven de resultaten bij 
overheidsopdrachten te gebruiken voor het 
ontwikkelen van capaciteiten op gebieden 
met een zeer beperkte marktomvang en
een risico op een falende marktwerking,
indien er sprake is van een zwaarwegend 
openbaar belang.

2. Met betrekking tot acties binnen de 
specifieke doelstellingen onder de pijler 
"Maatschappelijke uitdagingen" hebben 
de instellingen en organen van de Europese 
Unie en de nationale instanties van de 
lidstaten met het oog op het ontwikkelen, 
uitvoeren en monitoren van hun beleid en 
programma's van de Europese Unie recht 
op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
EU hebben ontvangen. Onverminderd 
artikel 43, lid 2, omvatten die rechten ook 
het recht om derden toestemming te geven 
de resultaten bij overheidsopdrachten te 
gebruiken voor het ontwikkelen van 
capaciteiten op gebieden met een risico op 
een falende marktwerking of indien er 
sprake is van een zwaarwegend openbaar 
belang.

Or. en
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Amendement 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit "Veilige samenlevingen" 
(binnen de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen") hebben de instellingen en 
organen van de Europese Unie en de 
nationale instanties van de lidstaten met het 
oog op het ontwikkelen, uitvoeren en 
monitoren van hun beleid en programma's 
van de Europese Unie recht op toegang tot 
de resultaten van deelnemers die financiële 
bijstand van de EU hebben ontvangen. 
Onverminderd artikel 43, lid 2, omvatten 
die rechten ook het recht om derden 
toestemming te geven de resultaten bij 
overheidsopdrachten te gebruiken voor het 
ontwikkelen van capaciteiten op gebieden 
met een zeer beperkte marktomvang en een 
risico op een falende marktwerking, indien 
er sprake is van een zwaarwegend 
openbaar belang.

2. Met betrekking tot acties in het kader 
van de activiteit “Veilige samenlevingen” 
(binnen de specifieke doelstelling 
“Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen”) hebben de instellingen en 
organen van de Europese Unie en de 
nationale en regionale  instanties van de 
lidstaten met het oog op het ontwikkelen, 
uitvoeren en monitoren van hun beleid en 
programma's van de Europese Unie recht 
op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
EU hebben ontvangen. Onverminderd 
artikel 43, lid 2, omvatten die rechten ook 
het recht om derden toestemming te geven 
de resultaten bij overheidsopdrachten te 
gebruiken voor het ontwikkelen van 
capaciteiten op gebieden met een zeer 
beperkte marktomvang en een risico op een 
falende marktwerking, indien er sprake is 
van een zwaarwegend openbaar belang.

Or. en

Amendement 732
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Afdeling 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 3 Schrappen
SPECIFIEKE GEVALLEN
Artikel 47
Specifieke bepalingen
1. Bij acties waarbij sprake is van 
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veiligheidsgerelateerde activiteiten, 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen, 
met name over wijzigingen in de 
samenstelling van het consortium, 
vertrouwelijke informatie, exploitatie en 
de overdracht en het in licentie geven van 
resultaten.
2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen 
betreffende de gebruikers van de 
infrastructuur.
3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de 
actie betrokken zijn.
4. Bij opleidings- en mobiliteitssubsidies 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
over inspanningsverplichtingen van 
onderzoekers die profijt hebben van de 
actie, over eigendom, toegangsrechten en 
meeneembaarheid.
5. Bij coördinatie- en 
ondersteuningssubsidies kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.
6. Bij het mkb-instrument en bij subsidies 
door financieringsorganen die het mkb 
als doelgroep hebben, kunnen er in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.
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7. Met betrekking tot de Kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT 
kunnen er in de subsidieovereenkomsten 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
over met name eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.

Or. en

Amendement 733
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 Schrappen
Specifieke bepalingen
1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten, 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen, 
met name over wijzigingen in de 
samenstelling van het consortium, 
vertrouwelijke informatie, exploitatie en 
de overdracht en het in licentie geven van 
resultaten.
2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen 
betreffende de gebruikers van de 
infrastructuur.
3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de 
actie betrokken zijn.
4. Bij opleidings- en mobiliteitssubsidies 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
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specifieke bepalingen worden opgenomen 
over inspanningsverplichtingen van 
onderzoekers die profijt hebben van de 
actie, over eigendom, toegangsrechten en 
meeneembaarheid.
5. Bij coördinatie- en 
ondersteuningssubsidies kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.
6. Bij het mkb-instrument en bij subsidies 
door financieringsorganen die het mkb 
als doelgroep hebben, kunnen er in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.
7. Met betrekking tot de Kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT 
kunnen er in de subsidieovereenkomsten 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
over met name eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.

Or. en

Amendement 734
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke bepalingen Specifieke bepalingen voor bijzondere 
soorten acties

Or. en

Amendement 735
Francisco Sosa Wagner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten, kunnen 
in de subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over wijzigingen in de samenstelling van 
het consortium, vertrouwelijke informatie, 
exploitatie en de overdracht en het in 
licentie geven van resultaten.

1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten en 
activiteiten die om redenen van 
volksgezondheid gerechtvaardigd zijn, 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen, 
met name over wijzigingen in de 
samenstelling van het consortium, 
vertrouwelijke informatie, exploitatie en de 
overdracht en het in licentie geven van 
resultaten.

Or. es

Motivering

Considerations of public health shall be included as grounds for setting out specific provisions 
in the grant agreement concerning dissemination, classified information, etc.

Amendement 736
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten, kunnen 
in de subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over wijzigingen in de samenstelling van 
het consortium, vertrouwelijke informatie, 
exploitatie en de overdracht en het in 
licentie geven van resultaten.

1. Bij acties waarbij sprake is van 
activiteiten met betrekking tot 
"Maatschappelijke uitdagingen" kunnen 
in de subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over wijzigingen in de samenstelling van 
het consortium, vertrouwelijke informatie, 
exploitatie en de overdracht en het in 
licentie geven van resultaten.

Or. en

Amendement 737
Herbert Reul, Norbert Glante
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Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen betreffende 
de gebruikers van de infrastructuur.

2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren of -instellingen 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
betreffende het gebruik van de 
infrastructuur of instelling.

Or. de

Motivering

This special provision must also apply to institutes that are newly established as part of a 
Horizon 2020 competition.

Amendement 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen betreffende 
de gebruikers van de infrastructuur.

2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van de werking van 
bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen betreffende 
de toegang van de gebruikers tot de 
infrastructuur.

Or. en

Motivering

To cover partly operational costs of the European research infrastructures by user fees, funding 
for enabling researchers to access the infrastructure should be provided in the different pillars 
of H2020.

Amendement 739
Francisco Sosa Wagner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de actie 
betrokken zijn.

3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad of acties met betrekking 
tot een maatschappelijke uitdaging als 
onderdeel van de afdeling Gezondheid, 
demografische veranderingen en welzijn" 
van het deel "Maatschappelijke 
uitdagingen", kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de actie 
betrokken zijn.

Or. es

Motivering

Actions concerning health, demographic change and well-being shall be included; grant 
agreements for such actions may include specific provisions concerning dissemination, classified 
information, etc.

Amendement 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de actie 
betrokken zijn.

3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad of onderzoeksacties die 
een maatschappelijke uitdaging betreffen, 
worden in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen opgenomen, met 
name over toegangsrechten, 
meeneembaarheid en verspreiding en 
inzake deelnemers, onderzoekers en de 
partijen die bij de actie betrokken zijn.

Or. en
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Amendement 741
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de actie 
betrokken zijn.

3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad of onderzoeksacties 
binnen de pijler "Maatschappelijke 
uitdagingen", kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de actie 
betrokken zijn.

Or. en

Amendement 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van innovatie die uiterst 
relevant is voor de behoeften van 
ontwikkelingslanden, onder meer de 
wereldwijde gezondheid, neemt de 
Commissie in de subsidieovereenkomst 
licentievoorwaarden op om de toegang tot 
en de betaalbaarheid van biomedische 
producten in ontwikkelingslanden te 
verbeteren door middel van 
"licentievoorwaarden voor humanitair 
gebruik".

Or. en
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Amendement 743
Marisa Matias

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In geval van onderzoek waarin een 
zwaarwegend openbaar belang aan de 
orde is (bijv. onderzoek dat kan 
uitmonden in de ontwikkeling van een 
levensreddend geneesmiddel, vaccin of 
medische diagnose) waarborgt Global 
Access Licensing (zoals gedefinieerd in 
artikel 40, lid 1) dat alle burgers van de 
Unie alsook patiënten in lage- en 
middeninkomenslanden toegang hebben 
tot een betaalbare behandeling.

Or. en

Amendement 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 bis
Publiek-private partnerschappen

1. Overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020] kan Horizon 2020 worden 
uitgevoerd door middel van publiek-
private partnerschappen, mits alle 
betrokken partners zich ertoe verbinden 
de ontwikkeling en uitvoering van 
Horizon 2020 te steunen.
2. Publiek-private partnerschappen 
worden op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd en uitgevoerd, op basis 
van de evaluatie van onafhankelijke 
deskundigen in overeenstemming met 
artikel 37 van deze verordening.
Deze evaluatie geschiedt aan de hand van 
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de volgende criteria:
(a) de meerwaarde van optreden op het 
EU-niveau en de meerwaarde van het 
instrument van een publiek-privaat 
partnerschap;
(b) de omvang van het effect op het 
concurrentievermogen, de duurzame 
groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken, door duidelijke en 
meetbare maatschappelijke doelstellingen 
en doelstellingen op het vlak van 
concurrentievermogen vast te stellen, 
zoals het scheppen van banen en het 
formuleren van 
onderwijs/opleidingsdoelen, en door het 
afleggen van rekenschap over de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
verplicht te maken;
3. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een publiek-privaat partnerschap, 
mits aan de volgende criteria is voldaan 
en deze criteria zijn vastgelegd in een 
contractuele overeenkomst:
(a) het engagement op de lange termijn 
van alle partners, onder meer in de vorm 
van een evenwichtige bijdrage, op basis 
van een gedeelde visie en duidelijk 
omschreven doelstellingen;
(b) de omvang van de nodige middelen en 
het vermogen om extra investeringen in 
onderzoek en innovatie aan te trekken;
(c) een duidelijke omschrijving van de rol 
van de partners en de overeengekomen 
prestatie-indicatoren voor de gekozen 
periode.
(d) complementariteit met andere 
onderdelen van Horizon 2020 en 
samenhang met de strategische agenda 
van de EU voor onderzoek en innovatie;
(e) de betrokkenheid bij het partnerschap 
van alle belanghebbenden over de hele 
waardeketen, met inbegrip van de 
eindgebruikers, de kmo's en openbare 
onderzoeksinstellingen.
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4. De regels voor deelname en 
verspreiding en de procedures voor de 
evaluatie en selectie van voorstellen met 
betrekking tot publiek-private 
partnerschappen die worden gecreëerd of 
gefinancierd in het kader van Horizon 
2020 zijn volledig in overeenstemming 
met de regels van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [het Financieel Reglement].
5. De betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan een van de volgende 
vormen aannemen:
(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gezamenlijk uitgevoerde projecten op 
basis van artikel 187 VWEU betreffende 
het zevende kaderprogramma, onder 
voorbehoud van de aanpassing van de 
bijbehorende basisbesluiten, waarin 
terdege rekening wordt gehouden met de 
resultaten van de kosten-batenanalyse die 
uitgevoerd moet worden in het kader van 
de geplande effectbeoordeling van dit 
instrument en de naleving van de criteria 
uit lid 2 van dit artikel; aan nieuwe 
publiek-private partnerschappen opgezet 
op basis van artikel 187 VWEU; en aan 
andere financieringsorganen, als bedoeld 
in artikel [55, lid 1, onder b), punt (v) of 
(vii)] van Verordening (EU) nr. XX/XX 
[het Financieel Reglement]. Deze vorm 
van partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen en wanneer andere 
partnerschapsvormen niet volstaan om de 
doelstellingen te verwezenlijken of niet 
voor het nodige hefboomeffect zorgen;
(b) het aangaan van contractuele 
afspraken tussen de partners bedoeld in 
lid 1, bevattende een beschrijving van de 
doelstellingen van het partnerschap, de 
respectieve verplichtingen van de 
partners, de belangrijkste prestatie-
indicatoren en de te verrichten prestaties, 
inclusief de identificatie van onderzoeks-
en innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 moeten worden ondersteund.
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Or. de

Motivering

Publiek-private partnerschappen mogen enkel worden uitgewerkt wanneer het PPP als 
instrument een toegevoegde waarde oplevert (bijvoorbeeld een grotere deelname van het 
bedrijfsleven, een hefboomeffect voor privéfinanciering of de versterking van het 
concurrentievermogen van een volledige waardeketen) in vergelijking met andere mogelijke 
instrumenten. The specific nature of this type of research funding is thus taken into account 
without leaving room for any deviation from the rules on participation. This corresponds to the 
central demand for simplification.

Amendement 745
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 bis
In geval van acties op een voor de 
volksgezondheid relevant gebied worden 
in de subsidieovereenkomst bepalingen 
vastgelegd inzake de algemene 
toegankelijkheid van de 
onderzoeksreultaten door middel van 
maatschappelijk verantwoorde strategieën 
voor technologieoverdracht.

Or. de

Motivering

De resultaten van publiek onderzoek moeten woor iedereen toegankelijk zijn. In de context van 
het Europese onderzoek moet daarom rekening worden gehouden met de maatschappelijke 
voordelen, naast wetenschappelijke uitmuntendheid. Hieronder valt ook een wereldwijde 
toegang tot geneesmiddeln van vitaal belang.

Amendement 746
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 Schrappen
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Toekenning van prijzen
Prijzen kunnen uitsluitend toegekend 
worden indien de prijswinnaar akkoord 
gaat met de bijbehorende publicitaire 
verplichtingen. In het werkprogramma of 
in het werkplan kunnen specifieke 
verplichtingen worden opgenomen met 
betrekking tot exploitatie en verspreiding.

Or. en

Amendement 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke bepalingen over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding met inbegrip van 
licentiebepalingen, worden vastgelegd in 
de voorwaarden voor een prijsuitreiking 
teneinde een maximale opname van de 
resultaten en een betaalbare en breed 
verspreide toegang tot de resultaten te 
garanderen.

Or. en

Amendement 748
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke bepalingen, met name over 
eigendom, toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding, worden vastgelegd in de 
voorwaarden voor een prijsuitreiking 
teneinde een maximale opname van de 
resultaten en een betaalbare en breed 
verspreide toegang tot de resultaten te 
garanderen.
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Or. en

Amendement 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – enige alinea ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbestedende dienst is eigenaar van 
de resultaten en gegenereerde gegevens
en verleent niet-exclusieve licenties aan 
derden om de resultaten onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden te exploiteren.

Or. en

Amendement 750
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Inkoop, precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten inzake innovatieve 
oplossingen

Precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten inzake innovatieve 
oplossingen

Or. en

Motivering

Article 35 lays down that EU funding may only take the form of pre-commercial procurement 
(PCP) or procurement of innovative solutions (PIS), and it is not necessary to provide for an 
intellectual property regime for public procurement other than PCP or PIS.

Amendement 751
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Artikel 49
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen
Inkoop, precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten inzake innovatieve 
oplossingen
1. Tenzij anders is bepaald in de 
aanbestedingsoproep, zijn de 
gegenereerde resultaten in het kader van 
een actie die door de Commissie is 
aanbesteed, eigendom van de Europese 
Unie.
2. Met betrekking tot de precommerciële 
inkoop worden specifieke bepalingen in 
de contracten vastgesteld met betrekking 
tot de eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen. Een 
contractant die in het kader van een 
precommerciële inkoopactie resultaten 
genereert, is in ieder geval rechthebbende 
van de daaraan verbonden intellectuele-
eigendomsrechten. De aanbestedende 
dienst heeft minimaal en vrij van royalty's 
recht op toegang tot die resultaten voor 
eigen gebruik en heeft het recht om niet-
exclusieve licenties aan derden te 
verlenen of om die licentie door de 
deelnemende contractant te doen 
verlenen, teneinde de resultaten onder 
eerlijke en redelijke voorwaarden te 
exploiteren, evenwel zonder 
sublicentierecht. Indien een contractant 
er niet in slaagt om de resultaten binnen 
een bepaalde periode na de 
precommerciële inkoop zoals vastgesteld 
in de overeenkomst, te exploiteren, draagt 
hij de eigendom van de resultaten over 
aan de aanbestedende diensten.
3. Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen kunnen in 
de contracten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 



AM\907844NL.doc 101/127 PE492.788v01-00

NL

oneerlijke voordelen te voorkomen.

Or. en

Amendement 752
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen
Inkoop, precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten inzake innovatieve 
oplossingen
1. Tenzij anders is bepaald in de 
aanbestedingsoproep, zijn de 
gegenereerde resultaten in het kader van 
een actie die door de Commissie is 
aanbesteed, eigendom van de Europese 
Unie.
2. Met betrekking tot de precommerciële 
inkoop worden specifieke bepalingen in 
de contracten vastgesteld met betrekking 
tot de eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen. Een 
contractant die in het kader van een 
precommerciële inkoopactie resultaten 
genereert, is in ieder geval rechthebbende 
van de daaraan verbonden intellectuele-
eigendomsrechten. De aanbestedende 
dienst heeft minimaal en vrij van royalty's 
recht op toegang tot die resultaten voor 
eigen gebruik en heeft het recht om niet-
exclusieve licenties aan derden te 
verlenen of om die licentie door de 
deelnemende contractant te doen 
verlenen, teneinde de resultaten onder 
eerlijke en redelijke voorwaarden te 
exploiteren, evenwel zonder 
sublicentierecht. Indien een contractant 
er niet in slaagt om de resultaten binnen 
een bepaalde periode na de 
precommerciële inkoop zoals vastgesteld 
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in de overeenkomst, te exploiteren, draagt 
hij de eigendom van de resultaten over 
aan de aanbestedende diensten.
3. Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen kunnen in 
de contracten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen.

Or. en

Amendement 753
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tenzij anders is bepaald in de 
aanbestedingsoproep, zijn de 
gegenereerde resultaten in het kader van 
een actie die door de Commissie is 
aanbesteed, eigendom van de Europese 
Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

As Article 35 lays down that EU funding may only take the form of pre-commercial procurement 
(PCP) or procurement of innovative solutions (PIS), it is not necessary to provide for an 
intellectual property regime for public procurement other than PCP or PIS.

Amendement 754
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De uitvinder blijft eigenaar van de 
resultaten en aan de aanbestedende 
diensten worden gebruikersrechten 
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verleend zowel voor het eigen gebruik als 
voor het recht op exploitatie,

Or. en

Motivering

Ownership of IP by the generator is common practice under public procurement and must 
remain the rules whatever the level of funding of the instrument (grant, procurement, PCP or 
procurement of innovative solution). Ownership by the EU must be kept exceptional and in case 
of failure by the generator to exploit the results.

Amendement 755
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De exploitatie van de resultaten 
door een derde zoals vastgelegd in de 
voorschriften inzake deelname en 
verspreiding, wordt evenwel beperkt tot 
het voorzien in de behoefte van de Unie of 
van de aanbestedende lidstaat(/-staten), 
waarbij elke commerciële exploitatie door 
derden uitgesloten wordt. De eigenaar 
kan weigeren deze rechten te verlenen 
aan derden ingeval zijn legitieme 
belangen schade zouden lijden

Or. en

Motivering

Limitation of the exploitation of results that should take into account the need of the Union while 
assuring protection of the legitimate interests of the owner.

Amendement 756
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Titel III bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel III bis
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Specifieke bepalingen

Or. en

Amendement 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
Inkoop, precommerciële inkoop en inkoop 

van innovatieve oplossingen
Inkoop, precommerciële inkoop en inkoop 
van innovatieve oplossingen
1. Alle inkopen die door de Commissie 
namens haarzelf of gezamenlijk met de 
lidstaten worden uitgevoerd, zijn 
onderworpen aan de regels inzake 
overheidsopdrachten vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] en Verordening 
(EU) nr. XX/XX [de Gedelegeerde 
Verordening].
2. De financiering door de Unie kan de 
vorm aannemen van een precommerciële 
inkoop of een inkoop van innovatieve 
oplossingen namens de Commissie samen 
met de aanbestedende diensten van 
lidstaten en geassocieerde landen.
De inkoopprocedures:
(a) moeten in overeenstemming zijn met 
de beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling, goed financieel beheer en 
evenredigheid, met de 
mededingingsvoorschriften en, waar van 
toepassing, met de Richtlijnen nrs. 
2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG;
(b) kunnen in specifieke voorwaarden 
voorzien, zoals de plaats van uitvoering 
van de gegunde activiteiten, doch bij 
precommerciële inkoop beperkt tot het 
grondgebied van de lidstaten en de met 
Horizon 2020 geassocieerde landen 
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indien dit gerechtvaardigd is uit hoofde 
van de doelstellingen van de actie;
(c) kunnen voorzien in de gunning van 
meerdere contracten binnen één en 
dezelfde procedure ('multiple sourcing');
(d) moeten voorzien in de gunning van 
contracten aan de bieder(s) die 
economisch meest voordelig zijn. De 
economisch meest voordelige inschrijving 
wordt uit het oogpunt van de 
aanbestedende dienst vastgesteld op basis 
van criteria die verband houden met het 
voorwerp van de betrokken opdracht. 
Deze criteria omvatten naast de prijs of 
kosten andere criteria die verband houden 
met het voorwerp van de betrokken 
opdracht, zoals: kwaliteit, waaronder 
technische waarde, esthetische en 
functionele kenmerken, toegankelijkheid, 
geschiktheid van het ontwerp voor alle 
gebruikersmilieukenmerken en innovatief 
karakter met inbegrip van onder andere 
aanvullende innovatieve oplossingen die 
verder gaan dan de minimumeisen die 
zijn neergelegd in de aankondiging van 
opdracht, het beschrijvende document of 
de uitnodiging tot bevestiging van 
belangstelling 
3. Met betrekking tot de precommerciële 
inkoop worden specifieke bepalingen in 
de contracten vastgesteld met betrekking 
tot de eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen. Een 
contractant die in het kader van een 
precommerciële inkoopactie resultaten 
genereert, is in ieder geval rechthebbende 
van de daaraan verbonden intellectuele-
eigendomsrechten. De aanbestedende 
dienst heeft minimaal en vrij van royalty's 
recht op toegang tot die resultaten voor 
eigen gebruik en heeft het recht om niet-
exclusieve licenties aan derden te 
verlenen of om die licentie door de 
deelnemende contractant te doen 
verlenen, teneinde de resultaten onder 
eerlijke en redelijke voorwaarden te 
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exploiteren, evenwel zonder 
sublicentierecht. Indien een contractant 
er niet in slaagt om de resultaten binnen 
een bepaalde periode na de 
precommerciële inkoop zoals vastgesteld 
in de overeenkomst, te exploiteren, draagt 
hij de eigendom van de resultaten over 
aan de aanbestedende diensten.
4. Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen kunnen in 
de contracten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen.

Or. en

Amendement 758
Niki Cavela (Christian Ehler)

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
Toekenning van prijzen

1. Financiering door de Unie kan in de 
vorm van prijzen plaatsvinden 
overeenkomstig [Titel VII] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement]. Er wordt voor 
gepleit om van prijzen gebruik te maken, 
maar niet ter vervanging van goed 
gestructureerde financiering.
2. Het wedstrijdreglement wordt in het 
werkprogramma vastgelegd.
3. In het wedstrijdreglement worden 
minstens de voorwaarden voor deelname, 
de gunningscriteria, met inbegrip van de 
termijn voor de voorstellen en de termijn 
voor de gunning, het prijzengeld en de 
betalingsregelingen vastgesteld.
Prijzen mogen niet direct zonder wedstrijd 
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toegekend worden en moeten jaarlijks 
bekendgemaakt worden.
4. Wedstrijdinzendingen worden door een 
groep van deskundigen beoordeeld op 
basis van het openbare 
wedstrijdreglement.
Prijzen worden vervolgens door de 
bevoegde ordonnateur toegekend op basis 
van de evaluatie door de groep van 
deskundigen. Deze kunnen vrijelijk 
beslissen om de toekenning van prijzen al 
dan niet aan te bevelen, afhankelijk van 
hun beoordeling van de kwaliteit van de 
inzendingen.
5. Het prijzengeld wordt niet gekoppeld 
aan de kosten die de ontvanger heeft 
gemaakt.
6. Zo nodig kan een begunstigde van een 
subsidie van de Unie voor de uitvoering 
van een actie of werkprogramma prijzen 
toekennen aan derden, indien de 
minimale inhoud van het 
wedstrijdreglement strikt vastgelegd is in 
het subsidiebesluit of de 
subsidieovereenkomst tussen de 
begunstigde en de Commissie, zonder 
discretionaire bevoegdheid.
7. Titel III van deze verordening is van 
toepassing op de verspreiding van 
resultaten. Aanvullende verplichtingen 
voor de verspreiding of exploitatie van 
resultaten worden in het 
wedstrijdreglement vastgelegd.
8. Indien een prijs niet binnen de in het 
wedstrijdreglement bepaalde termijn 
toegekend is, komen de aan de prijsvraag 
toegewezen middelen opnieuw in 
aanmerking voor toekenning met dezelfde 
doelstelling onder Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].

Or. en

Motivering

Verplaatst van art. 34 en 48. Leden 3 tot 6 bevatten de huidige bewoording van de ontwerpversie 
van het Financieel Reglement die momenteel onderwerp is van tripartiet overleg en kunnen 
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wegvallen wanneer het ontwerp goedgekeurd wordt. Lid 7 bevat cruciale bepalingen voor 
intellectuele-eigendomsrechten en de verspreiding van resultaten. Lid 8 garandeert dat de onder 
HORIZON 2020 toegekende middelen binnen het onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatiebudget blijven, in het bijzonder wanneer het nieuwe instrument van aansporingsprijzen 
niet de verwachte resultaten oplevert.

Amendement 759
Niki Cavela (Christian Ehler)

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 ter
Inkoop, precommerciële inkoop en inkoop 

van innovatieve oplossingen
1. Alle inkopen die door de Commissie 
namens haarzelf of gezamenlijk met de 
lidstaten worden uitgevoerd, zijn 
onderworpen aan de regels inzake 
overheidsopdrachten vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] en Verordening 
(EU) nr. XX/XX [de Gedelegeerde 
Verordening].
De financiering door de Unie kan de vorm 
aannemen van een precommerciële 
inkoop of een inkoop van innovatieve 
oplossingen die wordt uitgevoerd door de 
Commissie samen met de aanbestedende 
diensten van lidstaten en geassocieerde 
landen of door  agentschappen van de 
Unie samen met de aanbestedende 
diensten van lidstaten en geassocieerde 
landen.
De inkoopprocedures:
(a) moeten in overeenstemming zijn met 
de beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling, goed financieel beheer en 
evenredigheid, met de 
mededingingsvoorschriften en, waar van 
toepassing, met de Richtlijnen nrs. 
2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG;
(b) kunnen in specifieke voorwaarden 
voorzien, zoals de plaats van uitvoering 
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van de gegunde activiteiten, doch bij 
precommerciële inkoop beperkt tot het 
grondgebied van de lidstaten en de met 
Horizon 2020 geassocieerde landen 
indien dit gerechtvaardigd is uit hoofde 
van de doelstellingen van de actie;
(c) kunnen voorzien in de gunning van 
meerdere contracten binnen één en 
dezelfde procedure ('multiple sourcing');
(d) moeten voorzien in de gunning van 
contracten aan de bieder(s) die de meeste 
waar voor hun geld biedt/bieden.
3. Met betrekking tot de precommerciële 
inkoop worden specifieke bepalingen in 
de contracten vastgesteld met betrekking 
tot de eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen. Een 
contractant die in het kader van een 
precommerciële inkoopactie resultaten 
genereert, is in ieder geval rechthebbende 
van de daaraan verbonden intellectuele-
eigendomsrechten. De aanbestedende 
dienst heeft minimaal en vrij van royalty's 
recht op toegang tot die resultaten voor 
eigen gebruik en heeft het recht om niet-
exclusieve licenties aan derden te 
verlenen of om die licentie door de 
deelnemende contractant te doen 
verlenen, teneinde de resultaten onder 
eerlijke en redelijke voorwaarden te 
exploiteren, evenwel zonder 
sublicentierecht. Indien een contractant 
er niet in slaagt om de resultaten binnen 
een bepaalde periode na de 
precommerciële inkoop zoals vastgesteld 
in de overeenkomst, te exploiteren, draagt 
hij de eigendom van de resultaten over 
aan de aanbestedende diensten.
4. Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen kunnen in 
de contracten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen.
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Or. en

Amendement 760
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 quater
Financiële instrumenten

1. Financiële instrumenten kunnen de in 
[…] bedoelde vormen aannemen en 
worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
[Titel VIII] van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [het Financieel Reglement], en 
kunnen onderling gecombineerd worden 
alsook met subsidies die uit de begroting 
van de Unie worden gefinancierd, met 
inbegrip van Horizon 2020.
2. Overeenkomstig artikel [54] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] kan de Commissie 
de uitvoeringstaken en het beheer van de 
financiële instrumenten delegeren aan de 
EIB, het EIF en andere financiële 
instellingen.
3. Overeenkomstig artikel [18, lid 2] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] worden 
ontvangsten en terugbetalingen die door 
een instrument worden gegenereerd dat is 
opgezet uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. XX/XX [Horizon 2020], toegewezen 
aan het betreffende financiële instrument.
4. Opbrengsten en terugbetalingen uit 
hoofde van de financieringsfaciliteit met 
risicodeling, die is ingesteld op grond van 
Besluit 1982/2006/EG, en het op het 
beginstadium gerichte deel van de 
faciliteit voor snelgroeiende innovatieve 
bedrijven uit het MKB (FSIM), die is 
ingesteld krachtens Besluit 1639/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, 
worden toegewezen aan de opvolgende 
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financiële instrumenten op grond van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020].
5. De Commissie zorgt ervoor dat alle 
types van financiële intermediairs, met 
inbegrip van nationale en regionale 
openbare banken alsook regionale 
investeringsbanken, naar behorden 
betrokken worden bij de uitvoering van de 
financiële instrumenten.

Or. en

Amendement 761
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 quinquies
Publiek-private partnerschappen

1. Overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020] kan Horizon 2020 worden 
uitgevoerd door middel van publiek-
private partnerschappen, mits alle 
betrokken partners zich ertoe verbinden 
de ontwikkeling en uitvoering van 
Horizon 2020 te steunen.
2. Publiek-private partnerschappen 
worden op een open en transparante wijze 
geselecteerd op basis van een evaluatie 
door onafhankelijke deskundigen 
overeenkomstig artikel 37 van deze 
Verordening. Deze evaluatie vindt plaats 
aan de hand van de volgende criteria:
(a) de meerwaarde van optreden op het 
EU-niveau en de meerwaarde van het 
instrument van een publiek-privaat 
partnerschap;
(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en sociaaleconomische 
vraagstukken.
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3. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een publiek-privaat partnerschap, 
mits aan de volgende criteria is voldaan 
en deze criteria zijn vastgelegd in een 
contractuele overeenkomst:
(a) het engagement op de lange termijn 
van alle partners op basis van een 
gedeelde visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;
(b) de omvang van de betrokken middelen 
en het vermogen extra investeringen in 
onderzoek en innovatie aan te trekken;
(c) een duidelijke omschrijving van de rol 
die elk van de partners vervult en de 
overeengekomen prestatie-indicatoren 
voor de gekozen periode.
4. De regels voor deelname en 
verspreiding van publiek-private 
partnerschappen die worden gevormd en 
gefinancierd in het kader van Horizon 
2020 dienen volledig in overeenstemming 
te zijn met Verordening (EU) Nr. XX/XX 
[het Financieel Reglement], evenals met 
de regels zoals neergelegd in deze 
verordening, voor zover hun specifieke 
behoeften zulks vereisen.
De regels voor publiek-private 
partnerschappen kunnen afwijken van het 
Statuut van de ambtenaren van de Unie 
voor zover de besluiten tot oprichting van 
deze organen overeenkomstig artikel 1 
bis, lid 2, van het Statuut van de 
ambtenaren niet voorzien in de toepassing 
van het Statuut van de ambtenaren.
5. Afwijkingen van de in lid 2 genoemde 
regels en de specifieke redenen voor 
dergelijke afwijkingen moeten jaarlijks in 
een werkdocument aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
meegedeeld. In het werkdocument wordt 
tevens bekendgemaakt welke vooruitgang 
is bereikt in de realisering van het doel 
waarvoor de afzonderlijke organen waren 
ingesteld, evenals het belang van de 
voornoemde afwijkingen voor de bereikte 
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vooruitgang.
6. De betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan een van de volgende 
vormen aannemen:
(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan 
nieuwe publiek-private partnerschappen 
opgezet op basis van artikel 187 VWEU;
en aan andere financieringsorganen, als 
bedoeld in artikel [55, lid 1, onder b), punt 
(v) of (vii)] van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [het Financieel Reglement]. Deze 
vorm van partnerschappen wordt 
uitsluitend toegepast wanneer de 
reikwijdte van de nagestreefde 
doelstellingen en de omvang van de 
benodigde middelen zulks rechtvaardigen;
(b) het aangaan van contractuele 
afspraken tussen de partners bedoeld in 
lid 1, bevattende een beschrijving van de 
doelstellingen van het partnerschap, de 
respectieve verplichtingen van de 
partners, de belangrijkste prestatie-
indicatoren en de te verrichten prestaties, 
inclusief de identificatie van onderzoeks-
en innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 moeten worden ondersteund.

Or. en

Amendement 762
Niki Cavela (Christian Ehler)

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 sexies
Publiek-publieke partnerschappen

1. De in deze verordening vastgestelde 
regels zijn ook van toepassing op publiek-
publieke partnerschappen in de zin van 
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artikel [20] van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].
2. Publiek-publieke partnerschappen die 
worden gefinancierd via het ERA-NET-
instrument kunnen in aanmerking komen 
voor medefinanciering uit hoofde van 
Horizon 2020, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
(a) een significant niveau van 
voorafgaande financiële verbintenissen, 
gesloten door de entiteiten die aan de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen
(b) geharmoniseerde regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties
Publiek-publieke partnerschappen 
kunnen worden ondersteund binnen of 
tussen de in artikel 5, lid 2, vermelde 
prioriteiten, in het bijzonder via:
3. Gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven 
overeenkomstig artikel 185 VWEU 
kunnen in aanmerking komen voor 
medefinanciering uit hoofde van Horizon 
2020, mits aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
(a) een bestaande behoefte aan een 
specifieke uitvoeringsstructuur op basis 
van artikel 185 VWEU;
(b) een hoge mate van inzet van de 
deelnemende landen voor integratie op 
wetenschappelijk, beleidsmatig en 
financieel gebied;
(c) de toegevoegde waarde van acties op 
EU-niveau;
(d) kritische massa, als het gaat om de 
omvang en het aantal van de betreffende 
programma’s, de overeenkomsten tussen 
activiteiten en in hoeverre ze betrekking 
hebben op relevant onderzoek;
4. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een gezamenlijke 
programmeringsinitiatief, mits aan de 
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volgende criteria is voldaan en deze 
criteria zijn vastgelegd in een contractuele 
overeenkomst:
(a) een duidelijke omschrijving van de na 
te streven doelstelling en de relevantie 
ervan voor de Horizon 2020-
doelstellingen en bredere 
beleidsdoelstellingen van de Unie;
(b) duidelijke financiële verbintenissen 
van de deelnemende landen, onder meer 
over het bundelen van nationale en/of 
regionale investeringen voor 
transnationaal onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 septies
MKB-instrument

1. Alleen het MKB kan een aanvraag 
indienen voor uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
het in artikel [18] van Verordening (EU) 
nr. XX/XX [Horizon 2020] bedoelde 
specifieke MKB-instrument. Het MKB 
wordt aangespoord samen met andere 
ondernemingen, onderzoeksorganisaties 
en universiteiten deel te nemen
Wanneer een onderneming eenmaal als 
MKB is gevalideerd, wordt dit juridisch 
statuut geacht te gelden voor de volledige 
duur van het project, zelfs in gevallen 
waarin de onderneming ingevolge haar 
groei in een later stadium de maxima 
overschrijdt die zijn vastgelegd in de 
definitie van het MKB
2. Uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van de MKB-
instrumenten moeten open uitnodigen 
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zijn, waarbij zoveel mogelijk een bottom-
upbenadering van het onderwerp wordt 
gevolgd. 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.
3. Overeenkomstig artikel 17 bis mag de 
tijd tot aan contract in het kader van het 
MKB-instrument niet langer zijn dan zes 
maanden.
3. Overeenkomstig deze verordening 
kunnen in de in het kader van het MKB-
instrument gesloten subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden vastgesteld, 
met name inzake het uitbesteden van 
werkzaamheden, eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding van resultaten.
4. Indien de in het kader van het MKB-
instrument gesloten subsidieovereenkomst 
tijdens de uitvoering van een actie moet 
worden herzien, in het bijzonder in 
verband met wijzigingen in de 
samenstelling van een consortium, geldt 
een vereenvoudigde 
herzieningsprocedure.
5. De Commissie zorgt voor voldoende 
complementariteiten tussen het MKB-
instrument onder Horizon 2020 en de 
financiële instrumenten op grond van 
Horizon 2020 en COSME alsmede 
regelingen en instrumenten die 
gezamenlijk met de lidstaten zijn 
ingesteld, zoals het gezamenlijk 
programma Eurostars.

Or. en

Amendement 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 octies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 octies
Sneltraject voor innovatie

1. Een juridische entitiet die mag 
deelnemen aan de activiteiten die onder 
deel II ("Industrieel leiderschap") en deel 
III ("Maatschappelijke veranderingen") 
van het Specifiek Programma  
(Verordening (EU) xy/2012) mag 
voorstellen indienen die moeten worden 
behandeld in het kader van het "Fast 
Track to Innovation"-instrument 
Binnen deel II ("Industrieel leiderschap" 
kunnen voorstellen worden ingediend 
binnen elk technologisch gebied dat 
gedefinieerd is binnen de specifieke 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" in het 
[Specifiek Programma], zonder beperking 
inzake het onderzoeksthema.
Binnen deel III ("Maatschappelijke 
veranderingen") kunnen voorstellen 
worden ingediend in het kader van elke 
maatschappelijke veranderingn zonder 
beperking inzake het technologiegebied.
2. De voorstellen kunnen te allen tijde 
worden ingediend. De Commissie 
introduceert twee keer per jaar een 
evalutieperiode op een bepaald ogenblik.
De periode tussen het begin van een 
evaluatie en het toekennen van een 
subsidie mag niet meer dan zes maanden 
bedragen.
3. De voorstellen worden eerst 
gerangschikt volgens de gunningscriteria 
"effect" en kwaliteit en doeltreffendheid 
van de uitvoering". Ten tweede bepaalt 
"Excellentie" als het cruciale 
gunningscriterium de uiteindelijke plaats 
in de rangschikking, die leidt tot ´het 
gunningsbesluit
4. Aangezien het hier om een sneltraject 
gaat, mogen niet meer dan vijf juridische 
entiteiten aan een actie deelnemen.
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3. De Horizon 2020-subsidie wordt 
bepaald overeenkomstig artikel 22, 3 bis 
(nieuw).

Or. en

Motivering

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

Amendement 765
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 nonies
Overige specifieke bepalingen

1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen, 
met name over pre-commerciële 
aanbestedingen, inkoop van innovatieve 
oplossingen, wijzigingen in de 
samenstelling van het consortium, 
vertrouwelijke informatie, vrije toegang 
tot onderzoekspublicaties, exploitatie, 
verspreiding en de overdracht en het in 
licentie geven van resultaten.
2. Voor activiteiten voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling in verband 
met veiligheid mag de financiering 
maximaal 100 % van de totale 
subsidiabele kosten bedragen plus een 
aanvullend forfaitair percentage van 20% 
om de indirecte kosten van de actie te 
dekken, of 70% van de totale subsidiabele 
kosten wanneer  de feitelijke indirecte 
kosten zijn aangegeven, in bijzondere 
gevallen die betrekking hebben op de 
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ontwikkeling van vermogen op gebieden 
met een zeer beperkte marktomvang waar 
een risico op "marktfalen" bestaat, alsook 
op de versnelde ontwikkeling van 
apparatuur in antwoord op nieuwe 
dreigingen, indien dit  in het 
werkprogramma is voorzien.
3. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen 
betreffende het gebruik van de 
infrastructuur.
4. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de 
actie betrokken zijn.
5. Bij opleidings- en mobiliteitssubsidies 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
over inspanningsverplichtingen van 
onderzoekers die profijt hebben van de 
actie, over eigendom, toegangsrechten en 
meeneembaarheid.
6. Bij coördinatie- en 
ondersteuningsacties kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.

Or. en

Amendement 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 0 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE 0 
Gedragscode van de Commissie

De Commissie, met inbegrip van de 
agentschappen en de organen die namens 
de Commissie optreden, neemt voor alle 
Horizon 2020-projecten de volgende 
beginselen in acht:
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: 
Duidelijke en transparante mechanismen 
voor de ontwikkeling van uitnodigingen 
tot inschrijving inzake specifieke 
onderwerpen moeten zorgen voor een
gelijk speelveld en de integratie en 
toename van participatie. Hieraan moet, 
waar mogelijk, consequent bij alle 
programma's en thema's worden; 
vastgehouden
Een bekendmaking vooraf  binnen een 
redelijke termijn van komende oproepen 
kan potentiële deelnemers in staat stellen 
om vóór de publicatie van oproepen 
inschrijversconsortia te vormen, wat tot 
inschrijvingen van hogere kwaliteit kan 
leiden.
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 
meer eerlijke uitgangsposities voor 
deelnemers met uiteenlopende 
administratieve capaciteiten, verschillende 
niveaus van ervaring met deelname aan 
door de Unie gefinancierde programma's, 
uiteenlopende talenkennis en diverse 
niveaus van beheersing van het Engels.
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De uiterste data voor oproepen moeten 
zodanig worden geprogrammeerd dat 
rekening wordt gehouden met het 
volledige gamma aan oproepen van de 
Unie en de academische en commerciële 
agenda's van de potentiële deelnemers.
Termijn tot de subsidieverlening
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. 
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-
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.
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.
De deelnemers beschikken over redelijke 
termijnen ter voorbereiding van alle voor 
projecten vereiste informatie en 
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documentatie.
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 ontvangen, opnieuw te 
verstrekken.
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.
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.
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 
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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.
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).
De Commissie stelt geen doelen ten 
aanzien van het inschrijvingsniveau voor 
individuele oproepen vast.
Betalingstermijn
Deelnemers die de werkzaamheden 
hebben verricht waarvoor zij werden 
gecontracteerd moeten binnen een 
redelijke termijn worden betaald.
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.
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 
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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.
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.
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 
documentatie namens andere partner(s) 
aan de Commissie voor te leggen of de 
Commissie van het doen van betalingen 
aan andere partner(s).
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.
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.
De EU legt verantwoording af over haar 
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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 
1 maand na de voltooiingsdatum van het 
project mag bedragen) en de 
beschikbaarheid van opneembare gelden 
op de bankrekening van de deelnemer.
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 
worden aangeworven, die in het algemeen 
niet middenin de academische agenda ter 
beschikking staan.
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 
de procedurele aspecten van de evaluatie 
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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 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 (2011/2026(INI)) , 
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 
zoeken naar een oplossing voor het 
conflict 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.
Mededelingen
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 
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voorgelegde informatie voor haar 
goedkeuring en vraagt uitsluitend om 
aanvullende informatie wanneer zij kan 
aantonen dat deze absoluut noodzakelijk 
is.
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 
moeten aan de deelnemers beschikbaar 
worden gesteld en bekend gemaakt.
Op verzoek van de deelnemers, en om hen 
in staat te stellen zich op toekomstige 
inschrijvingen voor te bereiden, geeft de 
Commissie aan aanvragers feedback over 
onsuccesvolle inschrijvingen, onder meer 
over de sterke en zwakke punten zoals 
vastgesteld door de in artikel 37 van de 
regels voor deelneming en verspreiding 
genoemde onafhankelijke deskundigen.

Or. en


