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Amendement 1803
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De indicatieve specificatie voor Horizon 
2020 is als volgt (in miljoenen euro's):

De indicatieve specificatie voor Horizon 
2020 is als volgt (in % van de totale 
begroting):

Or. en

Amendement 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888
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1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 32,8%

1. De Europese Onderzoeksraad 15,7%

2. Toekomstige en opkomende wetenschap en technologieën 3,4%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 9,1%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,5%

5. Topkwaliteit verspreiden 0,9%

6. Wetenschap en samenleving 0,3%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 24,0%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 17,2%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,0%

3. Innovatie in het mkb 2,8%

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 37,7%

1. Gezondheid en welzijn 10,2%

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 4,9%



AM\907958NL.doc 5/27 PE492.805v01-00

NL

3. Veilige, schone en efficiënte energie 7,1%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,0%

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3,6%

6. Inzicht krijgen in de Europese samenlevingen en veranderingen in de 
samenleving 2,0%

7. Vrijheid en veiligheid in Europa beschermen 1,9%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 3,1%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) 2,5%

TOTAAL 100%

Or. en

Motivering

Het JRC is een EU-instelling die essentiële werkzaamheden in rechtstreeks onderzoek verricht 
en in het kader van Horizon 2020 verder moet worden versterkt. Dit mag niet ten koste gaan 
van andere programma's die meer financiering nodig hebben, zoals Marie Curie.

Amendement 1805
Christian Ehler

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000
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3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 32,2%

1. De Europese Onderzoeksraad 17,0%

2. Toekomstige en opkomende technologieën 4,0%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 7,4%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,0%

5. Topkwaliteit verspreiden 0,9%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 26,0%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 19,0%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,0%

3. Innovatie in het mkb 3,0%

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 36,4%

1. Gezondheid en welzijn 8,0%
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2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 3,7%

3. Veilige, schone en efficiënte energie 9,1%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,4%

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3,7%

6. Europa in een veranderende wereld – inclusieve en reflexieve
samenlevingen 1,2%

7. Veilige samenlevingen – de vrijheid en veiligheid van Europa en zijn burgers 
beschermen 2,3%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 3,0%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) 2,3%

TOTAAL 100%

Or. en

Amendement 1806
Vicky Ford

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700
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III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 31,8%

1. De Europese Onderzoeksraad 17,1%

2. Toekomstige en opkomende wetenschap en technologieën 4%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 7,5%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,2%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 23,3%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 17,8%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,6%

3. Innovatie in het mkb 0,9%

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 41,3%

1. Gezondheid en welzijn 10,3%

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 5,3%

3. Veilige, schone en efficiënte energie 7,5%
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4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,8%

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 4,1%

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 5,3%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1,2%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) 2,5%

TOTAAL Horizon 2020 zonder ITER 100%

Aanvullende begrotingspost voor ITER 3,2%1

TOTAAL Horizon 2020 + ITER 103,2%

Or. en

Motivering

Budgets for Pillars 2 & 3 shouldn't be top-sliced for EIT. If the EIT is the most cost-effective, 
value-added way of delivering Pillars 2 & 3 objectives these amounts could be moved to EIT 
programmes post mid term review. €500m from the EIT initial budget goes to: "inclusive 
innovation" (300m) for widening participation, Marie Curie (100m), and Innovation in SMEs 
(100m).
ITER is a unique facility for research into high-temperature, astrophysical & plasma 
physics, materials and magnet technology. It's proposed that the budget of H2020 be 
increased by size of ITER so ITER continues within the Framework.

Amendement 1807
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

                                               
1 The budget for ITER should be no less than EUR 2.7 billion.



PE492.805v01-00 10/27 AM\907958NL.doc

NL

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 30,9%

1. De Europese Onderzoeksraad 15,2%

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3,5%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 8,9%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,3%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 23,3%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 16,5%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,0%
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3. Innovatie in het mkb 2,8%

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 40,6%

1. Gezondheid, demografische verandering en welzijn 10,2%

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 3,9%

3. Veilige, schone en efficiënte energie 7,1%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 9,5%

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 6,0%

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 3,9%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 3,1%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) 2,1%

TOTAAL 100%

Or. en

Amendement 1808
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280
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1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 29,2%

1. De Europese Onderzoeksraad 14,2%

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3,2%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 8,1%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,2%

5. Wetenschap voor en met de samenleving 0,5%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 28,5%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 14,0%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,5%

3. Innovatie in het mkb 10,0%
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III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 36,3%

1. Gezondheid en welzijn 8,5%

2. Voedselzekerheid, -veiligheid en -kwaliteit, duurzame landbouw, marien en 
maritiem onderzoek en de bio-economie 5,9%

3. Veilige, schone en efficiënte energie 8,2%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer en mobiliteit 6,8%

5. Klimaatactie, milieu, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 4,7%

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 2,2%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 3,5%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2,5%

TOTAAL 100%

Or. en

Amendement 1809
Oreste Rossi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder:
20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000



PE492.805v01-00 14/27 AM\907958NL.doc

NL

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder:
35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie
1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27,1%

1. De Europese Onderzoeksraad 11,4%

2. Toekomstige en opkomende technologieën 5,1%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling

7,4%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,2%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 28,8%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 17,8%

2. Toegang tot risicokapitaal** 6,8%

3. Innovatie in het mkb 4,2%

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 39,2%

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 15%

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

5,3%
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3. Veilige, schone en efficiënte energie 5,2%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7,6%

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 1,2%

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4,9%

Europees Instituut voor innovatie en technologie 2,4%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC)

2,5%

TOTAAL 100%

Or. it

Motivering

Zonder de totale begroting te veranderen, moeten er diverse aanpassingen in de prioriteiten 
van de Commissie worden aangebracht. Om de doelstelling 'Industrieel leiderschap' te 
verwezenlijken, is het van strategisch belang om de participatie van het mkb te bevorderen 
door de toegang tot krediet te vergemakkelijken en de vastleggingen voor innovatieve mkb-
bedrijven te verhogen. Voorts moet gezondheidsonderzoek in het kader van de 
maatschappelijke uitdagingen meer prioriteit krijgen dan in het Commissievoorstel, en dus 
een groter percentage van de begroting.

Amendement 1810
Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder:
20280
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1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder:
35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie
1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder:
27818

1. De Europese Onderzoeksraad 10008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 11503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder:
20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder:
35888
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1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Or. it

Motivering

Zonder de totale begroting te veranderen, moeten er diverse aanpassingen in de prioriteiten 
van de Commissie worden aangebracht. Om de doelstelling 'Industrieel leiderschap' te 
verwezenlijken, is het van strategisch belang om de participatie van het mkb te bevorderen
door de toegang tot krediet te vergemakkelijken en de vastleggingen voor innovatieve mkb-
bedrijven te verhogen. Voorts moet gezondheidsonderzoek in het kader van de 
maatschappelijke uitdagingen meer prioriteit krijgen dan in het Commissievoorstel, en dus 
een groter percentage van de begroting.

Amendement 1811
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802
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II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 11237

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 8774

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

5. Networking op topniveau 1500

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000
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3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische verandering en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) 2212

TOTAAL 87740

Or. en

Amendement 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT
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2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie

4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 1542 + 1652***

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700

III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor het 
EIT
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2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en de bio-economie 4694 waarvan 150 voor het 
EIT

3. Veilige, schone en efficiënte energie 6537 waarvan 210 voor het 
EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor het 
EIT

5. Klimaatactie, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor het 
EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor het 
EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie 3,64%

Niet-nucleaire acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) 2212

TOTAAL 87740

Or. en

Amendement 1813
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica,
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.

* onder andere 58,5% voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), waarvan
20% voor fotonica en micro- en nano-
elektronica, 27,2% voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 3,3% voor 
biotechnologie en 11,1% voor ruimtevaart.

Or. en

Amendement 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
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Edit Herczog, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro 
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro 
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro 
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro 
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën. Minimaal 20% 
van de totale gecombineerde begroting 
voor de specifieke doelstelling 
'Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën' 
en de prioriteit 'Maatschappelijke 
uitdagingen' wordt voor het mkb-
instrument gereserveerd.

Or. en

Amendement 1815
Vladimír Remek

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro 
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro 
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro 
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro 
voor ruimtevaart, waarvan 17 à 20% voor 
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wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.

de ontwikkeling van toepassingen van 
Europese satellietnavigatiesystemen. Als 
gevolg daarvan wordt 6663 miljoen euro 
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
cruciale ontsluitende technologieën.

Or. en

Amendement 1816
Antonio Cancian

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro 
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro 
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.

* onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro 
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro 
voor ruimtevaart (dit bedrag omvat 
adequate financiering voor Galileo en de 
toepassingen daarvan). Als gevolg 
daarvan wordt 6663 miljoen euro 
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
cruciale ontsluitende technologieën.

Or. it

Amendement 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
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projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan).
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). Ten 
minste een derde daarvan gaat naar het 
mkb.

Or. en

Amendement 1818
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). 
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

** Ten minste een derde van het bedrag 
gaat naar projecten inzake hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie bij het
eindgebruik. Ten minste een derde van 
het bedrag gaat naar het mkb.

Or. en

Amendement 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan).
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). Ten 
minste een derde daarvan gaat naar het 
mkb.

Or. en
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Amendement 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan).
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag
gaat naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan).
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

Or. en

Amendement 1821
Britta Thomsen

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan).
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag
gaat naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan).
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

Or. en

Amendement 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

**a Minimaal 20% van de totale 
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gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling 'Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën' en de prioriteit 
'Maatschappelijke uitdagingen' wordt 
voor het mkb-instrument gereserveerd.

Or. en

Amendement 1823
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

*** Het totale bedrag zal beschikbaar 
worden gesteld via toewijzingen als 
bedoeld in artikel 6, lid 3. De tweede 
toewijzing van 1652 miljoen euro wordt 
prorata verstrekt uit de middelen voor de 
specifieke doelstelling ‘Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën’, op indicatieve basis en na 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde evaluatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 1824
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis
HORIZON 2020 – "Instrumenten"-

toolbox
Primaire doelstelling: 
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samenwerkingsprojecten
Omschrijving: Universiteiten, 
organisaties, maatschappelijke 
organisaties (met inbegrip van ngo's), 
overheidsdiensten en ondernemingen (met 
inbegrip van het mkb) in onderlinge 
samenwerking en met 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
capaciteiten die aan onderzoek doen om 
van elkaar te leren en resultaten te 
bereiken die aan de behoeften van de 
verschillende soorten partners 
beantwoorden.
Belangrijkste vorm van 
financiering/tenuitvoerlegging: subsidies, 
prijzen, aanbestedingen.

Or. en

Motivering

Aan de door de rapporteur voorgestelde instrumententoolbox toe te voegen voor oproepen 
voor projecten waarin maatschappelijke organisaties onderzoek en innovatie aansturen of 
waarin maatschappelijke organisaties en burgers actief betrokken zijn als onderdeel van het 
project, zodat de verschillende soorten partners van elkaar leren.


