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Amendement 159
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Een ruimere deelname moet 
worden aangemoedigd om het potentieel 
aan talent dat in Europa aanwezig is te 
benutten en de economische en sociale 
effecten van onderzoek te optimaliseren, 
wat zou bijdragen tot het dichten van de 
onderzoeks- en innovatiekloof in Europa, 
met gebruik van instellingen als 
wetenschapscentra en musea om hoge 
aantallen en een brede waaier aan 
bezoekers en burgers te bereiken.

Or. en

Amendement 160
Alyn Smith

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor Horizon 2020 zijn de volgende 
drie prioriteiten vastgesteld: bevorderen 
van wetenschap op topniveau 
("Wetenschap op topniveau"), creëren van 
industrieel leiderschap ("Industrieel 
leiderschap") en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen 
("Maatschappelijke uitdagingen"). Deze 
prioriteiten moeten worden uitgevoerd met 
een specifiek programma dat bestaat uit 
drie onderdelen betreffende acties onder 
contract en één onderdeel betreffende de 
eigen acties van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek (JRC).

(2) Voor Horizon 2020, dat gebaseerd is 
op topkwaliteit, zijn de volgende drie 
prioriteiten vastgesteld: bevorderen van 
wetenschap op topniveau ("Wetenschap op 
topniveau"), creëren van industrieel 
leiderschap ("Industrieel leiderschap") en 
het aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen ("Maatschappelijke 
uitdagingen"). Deze prioriteiten moeten 
worden uitgevoerd met een specifiek 
programma dat bestaat uit drie onderdelen 
betreffende acties onder contract en één 
onderdeel betreffende de eigen acties van 
het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC).

Or. en
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Amendement 161
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Voor Horizon 2020 zijn de volgende 
drie prioriteiten vastgesteld: bevorderen 
van wetenschap op topniveau 
("Wetenschap op topniveau"), creëren van 
industrieel leiderschap ("Industrieel
leiderschap") en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen 
("Maatschappelijke uitdagingen"). Deze 
prioriteiten moeten worden uitgevoerd met 
een specifiek programma dat bestaat uit 
drie onderdelen betreffende acties onder 
contract en één onderdeel betreffende de 
eigen acties van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek (JRC).

(2) Voor Horizon 2020 zijn de volgende 
drie prioriteiten vastgesteld: bevorderen 
van wetenschap op topniveau 
("Wetenschap op topniveau"), creëren van 
leiderschap op het gebied van industrie en
de dienstensector ("Leiderschap op het 
gebied van industrie en de 
dienstensector") en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen 
("Maatschappelijke uitdagingen"). Deze 
prioriteiten moeten worden uitgevoerd met 
een specifiek programma dat bestaat uit 
drie onderdelen betreffende acties onder 
contract en één onderdeel betreffende de 
eigen acties van het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek (JRC).

Or. ro

Amendement 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De onderdelen van het specifieke 
programma moeten elkaar aanvullen en op 
coherente wijze worden uitgevoerd.

(4) De onderdelen van het specifieke 
programma moeten elkaar aanvullen en op 
coherente wijze worden uitgevoerd. De 
strategische coördinatie van onderzoek en 
innovatie bij de drie hoofdprioriteiten 
voor elk thematisch domein (bv. 
gezondheid) moet versnippering 
tegengaan en het gebruik van 
technologische en infrastructuurmiddelen 
verbeteren, onder meer door het delen van 
gegevens om sneller tot resultaten te 
komen.

Or. en



AM\907982NL.doc 5/127 PE492.816v01-00

NL

(Onder verwijzing naar amendement 3, PE489.688v01-00)

Amendement 163
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De wetenschapsbasis van de Unie moet 
dringend worden versterkt en uitgebreid en 
de instroom van onderzoekers van 
wereldklasse en talent moet worden 
verzekerd, zodat de concurrentiekracht en 
welvaart van Europa en het welzijn van 
haar burgers duurzaam zijn verzekerd. Het 
onderdeel "Wetenschap op topniveau" 
moet ondersteuning bieden aan de 
activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad op het gebied van 
grensverleggend onderzoek, toekomstige 
en opkomende technologieën, Marie Curie-
acties en Europese 
onderzoeksinfrastructuren. Deze 
activiteiten moeten zijn gericht op de 
langetermijnontwikkeling van 
bekwaamheden, waarbij de aandacht moet 
worden geconcentreerd op wetenschap, 
systemen en onderzoekers van de volgende 
generatie en het ondersteunen van 
opkomend talent uit de hele Unie en uit de 
geassocieerde landen. EU-activiteiten voor 
het bevorderen van wetenschap op 
topniveau moeten bijdragen aan het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en helpen om het 
wetenschapssysteem van de Unie op 
mondiaal niveau concurrerender en 
aantrekkelijker te maken.

(5) De wetenschapsbasis van de Unie moet 
dringend worden versterkt en uitgebreid en 
de instroom van onderzoekers van 
wereldklasse en talent moet worden 
verzekerd, zodat de concurrentiekracht en 
welvaart van Europa en het welzijn van 
haar burgers duurzaam zijn verzekerd. Het 
onderdeel "Wetenschap op topniveau" 
moet ondersteuning bieden aan de 
activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad op het gebied van 
grensverleggend onderzoek, toekomstige 
en opkomende technologieën, Marie Curie-
acties, Europese onderzoeksinfrastructuren 
en netwerken op topniveau in de Unie. 
Deze activiteiten moeten zijn gericht op de 
langetermijnontwikkeling van 
bekwaamheden, waarbij de aandacht moet 
worden geconcentreerd op wetenschap, 
systemen en onderzoekers van de volgende 
generatie en het ondersteunen van 
opkomend talent uit de hele Unie en uit de 
geassocieerde landen. EU-activiteiten voor 
het bevorderen van wetenschap op 
topniveau moeten bijdragen aan het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en helpen om het 
wetenschapssysteem van de Unie op 
mondiaal niveau concurrerender en 
aantrekkelijker te maken.

Or. en

Amendement 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De wetenschapsbasis van de Unie moet 
dringend worden versterkt en uitgebreid en 
de instroom van onderzoekers van 
wereldklasse en talent moet worden 
verzekerd, zodat de concurrentiekracht en 
welvaart van Europa en het welzijn van 
haar burgers duurzaam zijn verzekerd. Het 
onderdeel "Wetenschap op topniveau" 
moet ondersteuning bieden aan de 
activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad op het gebied van 
grensverleggend onderzoek, toekomstige 
en opkomende technologieën, Marie Curie-
acties en Europese 
onderzoeksinfrastructuren. Deze 
activiteiten moeten zijn gericht op de 
langetermijnontwikkeling van 
bekwaamheden, waarbij de aandacht moet 
worden geconcentreerd op wetenschap, 
systemen en onderzoekers van de volgende 
generatie en het ondersteunen van 
opkomend talent uit de hele Unie en uit de 
geassocieerde landen. EU-activiteiten voor 
het bevorderen van wetenschap op 
topniveau moeten bijdragen aan het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en helpen om het 
wetenschapssysteem van de Unie op 
mondiaal niveau concurrerender en 
aantrekkelijker te maken.

(5) De wetenschapsbasis van de Unie moet 
dringend worden versterkt en uitgebreid en 
de instroom van onderzoekers van 
wereldklasse en talent moet worden 
verzekerd, zodat de concurrentiekracht en 
welvaart van Europa en het welzijn van 
haar burgers duurzaam zijn verzekerd. Het 
onderdeel "Wetenschap op topniveau" 
moet ondersteuning bieden aan de 
activiteiten van de Europese 
Onderzoeksraad op het gebied van 
grensverleggend onderzoek, toekomstige 
en opkomende technologieën, Marie 
Skłodowska-Curie-acties en Europese 
onderzoeksinfrastructuren. Deze 
activiteiten moeten zijn gericht op de 
langetermijnontwikkeling van 
bekwaamheden, waarbij de aandacht moet 
worden geconcentreerd op wetenschap, 
systemen en onderzoekers van de volgende 
generatie en het ondersteunen van 
opkomend talent uit de hele Unie en uit de 
geassocieerde landen. EU-activiteiten voor 
het bevorderen van wetenschap op 
topniveau moeten bijdragen aan het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en helpen om het 
wetenschapssysteem van de Unie op 
mondiaal niveau concurrerender en 
aantrekkelijker te maken.

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 165
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 166
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De inhoud van de onderzoeksacties die 
uit hoofde van deel I "Wetenschap op 
topniveau" worden uitgevoerd, moet 
worden bepaald door wetenschappelijke 
behoeften en mogelijkheden en niet door 
vooraf vastgestelde thematische 
prioriteiten. De onderzoeksagenda moet in 
nauw overleg met de wetenschappelijke 
gemeenschap worden vastgesteld. 
Onderzoek moet worden gefinancierd op 
basis van topkwaliteit.

(6) De inhoud van de onderzoeksacties die 
uit hoofde van deel I "Wetenschap op 
topniveau" worden uitgevoerd, moet 
worden bepaald door wetenschappelijke 
behoeften en mogelijkheden en niet door 
vooraf vastgestelde thematische 
prioriteiten. De onderzoeksagenda moet in 
nauw overleg met de wetenschappelijke 
gemeenschap worden vastgesteld. 
Onderzoek moet worden gefinancierd op 
basis van topkwaliteit. Er moet ook 
rekening worden gehouden met andere 
beginselen, zoals inclusiviteit, 
kostenefficiëntie en het terugdringen van 
ongelijkheid tussen de infrastructuren 
voor onderzoek binnen de EU-15- en de 
EU-12-lidstaten, die noodzakelijk zijn om 
topkwaliteit te kunnen bereiken.

Or. en

Amendement 167
Christian Ehler, Kent Johansson
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Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Wil de EU zijn industriële 
leiderschap behouden en versterken, dan 
moeten private investeringen in O&O en 
innovatie dringend worden gestimuleerd, 
O&O en innovatie waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt 
worden bevorderd, en de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën die toekomstige 
ondernemingen en economische groei 
zullen ondersteunen, worden versneld. 
Daarom is het noodzakelijk de 
betrokkenheid van de industrie bij 
Horizon 2020 sterk te stimuleren, met 
name bij deel II "Industrieel leiderschap" 
en deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen".

Or. en

Amendement 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 
private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie worden bevorderd waaraan een 
commerciële agenda ten grondslag ligt en 
de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
die toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en 
projecten de toegang tot risicokapitaal 

(8) Wil de EU zijn industriële leiderschap 
behouden en versterken, dan moeten 
private investeringen in O&O en innovatie 
dringend worden gestimuleerd, O&O en 
innovatie waaraan een commerciële agenda 
ten grondslag ligt worden bevorderd en de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën die 
toekomstige ondernemingen en 
economische groei zullen ondersteunen, 
worden versneld. Deel II "Industrieel 
leiderschap" moet investeringen in 
onderzoek en innovatie van topkwaliteit in 
ontsluitende technologieën en andere 
industriële technologieën ondersteunen, 
voor innovatieve ondernemingen en 
projecten de toegang tot risicokapitaal 
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verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen verlenen.

verbeteren en Uniebrede steun voor 
innovatie in kleine en middelgrote 
ondernemingen verlenen, met name door 
de toegangsdrempel voor kleine en 
middelgrote ondernemingen te verlagen.

Or. sl

Amendement 169
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) om innovatie in het mkb te 
ondersteunen moeten een reeks 
instrumenten en 
financieringsmogelijkheden worden 
ontwikkeld, ter ondersteuning van 
onderzoek en innovatie in de 
verschillende stadia van de 
innovatiecyclus, en rekening houdende 
met de verschillende grootten en typen 
mkb. In Horizon 2020 moet gedurende de 
gehele looptijd ten minste 20% van de 
middelen van de begroting aan het mkb 
worden verleend. Er moet met name ten 
minste 10% van de Horizon 2020-
begroting via een mkb-instrument worden 
besteed, een aandeel dat door één 
hiervoor bedoelde administratieve 
structuur wordt beheerd en uitgevoerd.

Or. en

Amendement 170
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ruimteonderzoek en innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II "Industrieel 

(9) Ruimteonderzoek en -innovatie, met 
inbegrip van de industrie, infrastructuur 
(op de grond en in de ruimte), diensten en 
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leiderschap" worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

toepassingen op het vlak van 
satellietobservatie, satellietnavigatie en 
satelliettelecommunicatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II 'Industrieel 
leiderschap' worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.
Coördinatie tussen de pijlers is van 
essentieel belang voor de bevordering van 
de ruimtevaartsector. Volgens de 
conclusies van het Horizon 2020-
raadplegingsproces 'Ruimte omvat meer 
dan technologie' is dit een op zichzelf 
staande sector die aanzienlijke bijdragen 
heeft geleverd aan zowel 
maatschappelijke uitdagingen als de 
wetenschap, en tegelijkertijd bijzonder 
afhankelijk is van onderzoek om de 
technologische ontwikkeling te blijven 
stimuleren.

Or. en

Amendement 171
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ruimteonderzoek en innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II "Industrieel 
leiderschap" worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

(9) Ruimteonderzoek en -innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II "Industrieel 
leiderschap" worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.
Het moet in overleg met de lidstaten en 
ESA worden uitgevoerd.

Or. en



AM\907982NL.doc 11/127 PE492.816v01-00

NL

Amendement 172
Norbert Glante

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ruimteonderzoek en innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II "Industrieel 
leiderschap" worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

(9) Ruimteonderzoek en -innovatie, met 
inbegrip van toepassingen, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II "Industrieel 
leiderschap" worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

Or. de

Motivering

Er moet onderzoek worden uitgevoerd op het gebied van diensten en toepassingen, alsook op het 
gebied van technologieën en infrastructuur om rechtstreekse voordelen voor de maatschappij te 
kunnen opleveren.

Amendement 173
Amalia Sartori

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Ruimteonderzoek en innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Unie en de 
lidstaten, moet in deel II "Industrieel 
leiderschap" worden geïntegreerd en 
daarvan een coherent bestanddeel vormen, 
zodat de wetenschappelijke, economische 
en maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

(9) Ruimteonderzoek en -innovatie, dat een 
gedeelde bevoegdheid is van de Europese 
Unie en de lidstaten, moet in deel II 
"Industrieel leiderschap" worden 
geïntegreerd en daarvan een coherent 
bestanddeel vormen, zodat de 
wetenschappelijke, economische en 
maatschappelijke impact ervan zo groot 
mogelijk is en een efficiënte en 
kosteneffectieve uitvoering is verzekerd.

Or. en



PE492.816v01-00 12/127 AM\907982NL.doc

NL

Amendement 174
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het aanpakken van de belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen die in de 
Europa 20207-strategie zijn vastgesteld, 
vraagt om grote investeringen in onderzoek 
en innovatie om baanbrekende oplossingen 
te ontwikkelen en te introduceren die de 
noodzakelijke schaal en een voldoende 
groot toepassingsgebied hebben. Deze 
uitdagingen bieden ook grote economische 
kansen aan innovatieve ondernemingen en 
dragen daarom bij aan het vergroten van 
het concurrentievermogen van de Unie en 
het creëren van werkgelegenheid.

(10) Het aanpakken van de belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie7 zijn vastgesteld, 
vraagt om grote investeringen in onderzoek 
en innovatie om baanbrekende oplossingen 
te ontwikkelen en te introduceren die de 
noodzakelijke schaal en een voldoende 
groot toepassingsgebied hebben, zoals het 
gebruik van vernieuwende instrumenten 
voor de financiering van onderzoek, 
waaronder innovatieprijzen, vooral 
wanneer de markten tekortkomingen 
vertonen. Deze uitdagingen bieden ook 
grote economische kansen aan innovatieve 
ondernemingen en dragen daarom bij aan 
het vergroten van het 
concurrentievermogen van de Unie en het 
creëren van werkgelegenheid.

Or. fr

Amendement 175
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 
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Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 
uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling.

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, zoals toegepast en 
basisonderzoek, ontwikkeling, proef- en 
demonstratieprojecten, alsook 
ondersteuning voor overheidsopdrachten, 
voor normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 
uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en
vakgebieden worden gebundeld. 
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op 
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op 
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
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voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 
uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling.

voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen, en de 
mondiale concurrentiepositie van de 
Europese industriesector te bevorderen.
Alle uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling.

Or. en

Amendement 177
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op 
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 

(11) Deel III "Maatschappelijke 
uitdagingen" vergroot de bijdrage van 
onderzoek en innovatie aan het aanpakken 
van grote maatschappelijke uitdagingen 
door onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
van topkwaliteit te ondersteunen. Bij het 
uitvoeren van deze activiteiten moet een 
uitdagingsgerichte aanpak worden gevolgd 
waarbij middelen en kennis uit 
verschillende terreinen, technologieën en 
vakgebieden worden gebundeld. 
Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen is een belangrijk 
element in de aanpak van al deze 
uitdagingen. De activiteiten dienen het 
volledige scala aan onderzoek en innovatie 
te bestrijken, met de nadruk op 
innovatiegerelateerde activiteiten, zoals 
proef- en demonstratieprojecten en 
proefopstellingen, alsook ondersteuning 
voor overheidsopdrachten, voor 
normvoorbereidend onderzoek en 
normstelling en voor het bevorderen van de 
marktacceptatie van innovaties. De 
activiteiten dienen de bevoegdheden van de 
EU voor het vaststellen van sectoraal 
beleid rechtstreeks te ondersteunen. Alle 
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uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling.

uitdagingen moeten bijdragen tot de 
overkoepelende doelstelling duurzame 
ontwikkeling en tot de volledige 
betrokkenheid van onderzoekers en 
ingenieurs overal in de Unie.

Or. en

Amendement 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Internationale samenwerking is 
van essentieel belang voor het 
verwezenlijken van de genoemde 
doelstellingen van alle delen van het 
specifieke programma, en internationale 
samenwerkingsprojecten die gericht zijn 
op horizontale of prioritaire kwesties in 
bepaalde landen of groepen landen 
moeten in het kader van ieder deel worden 
uitgevoerd.

Or. fr

Motivering

Internationale samenwerkingsprojecten, van welk type dan ook, zijn van invloed op alle delen 
van het specifieke programma, ongeacht de veiligheidsaspecten. Zij mogen niet worden beperkt 
tot horizontale acties voor de "maatschappelijke uitdagingen" gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn.

Amendement 179
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Internationale samenwerking is 
van essentieel belang voor het 
verwezenlijken van de genoemde 
doelstellingen van alle delen van het 
specifieke programma, en internationale 
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samenwerkingsprojecten die gericht zijn 
op horizontale of prioritaire kwesties in 
bepaalde landen of groepen landen 
moeten in het kader van ieder deel worden 
uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 180
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Internationale samenwerking is 
van essentieel belang voor het 
verwezenlijken van de genoemde 
doelstellingen van alle delen van het 
specifieke programma, en internationale 
samenwerkingsprojecten die gericht zijn 
op horizontale of prioritaire kwesties in 
bepaalde landen of groepen landen 
moeten binnen ieder deel worden 
uitgevoerd;

Or. fr

Motivering

Internationale samenwerkingsprojecten, van welk type dan ook, zijn van invloed op alle delen 
van het specifieke programma, ongeacht de veiligheidsaspecten. Zij mogen niet worden beperkt 
tot horizontale acties voor de "maatschappelijke uitdagingen" gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn.

Amendement 181
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Horizon 2020 moet ook 
multidisciplinaire benaderingen van 
innovatie bevorderen, met inbegrip van de 
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ontwikkeling van niet-technologische 
oplossingen, organisatorische 
benaderingen, nieuwe bedrijfsmodellen, 
systeeminnovatie en innovaties in de 
overheidssector, als noodzakelijke 
aanvulling van op technologie gerichte 
innovatieactiviteiten.

Or. en

Amendement 182
Nuno Teixeira

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het specifieke programma moet een 
aanvulling vormen op in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten en andere EU-
acties die nodig zijn in het kader van de 
algemene strategische inspanning voor de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie. 
Het programma dient met name acties aan 
te vullen op de beleidsterreinen cohesie, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
onderwijs en beroepsopleiding, industrie, 
volksgezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, energie, 
vervoer, milieu, klimaat, veiligheid, 
mariene rijkdommen en visserij, 
ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding 
en nabuurschapsbeleid.

(15) Het specifieke programma moet een 
aanvulling vormen op in de lidstaten 
uitgevoerde activiteiten en andere EU-
acties die nodig zijn in het kader van de 
algemene strategische inspanning voor de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie. 
Het programma dient met name acties aan 
te vullen op de beleidsterreinen cohesie, 
landbouw en plattelandsontwikkeling, 
onderwijs en beroepsopleiding, industrie, 
volksgezondheid, 
consumentenbescherming, 
werkgelegenheid en sociaal beleid, energie, 
vervoer, milieu, klimaat, veiligheid, 
mariene rijkdommen en visserij, 
ontwikkelingssamenwerking en uitbreiding 
en nabuurschapsbeleid. Een passende 
aansluiting op de fondsen van het 
cohesiebeleid, evenals gecoördineerde 
actie, zullen bijdragen tot het dichten van 
de onderzoeks- en innovatiekloof in de 
Europese Unie, door rekening te houden 
met de bijzondere kenmerken van de in de 
artikelen 174 en 349 en in artikel 355, lid 
1, VWEU genoemde regio's.

Or. pt

Motivering

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

Amendement 183
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 184
Alyn Smith

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Topkwaliteit dient de voornaamste 
drijfveer te zijn voor het Horizon 2020-
programma als geheel. Dit veronderstelt 
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dat topkwaliteit wordt vastgesteld 
onafhankelijk van geografische of andere 
voorafgaande voorwaarden. Het verslag 
bevordert enerzijds een bredere deelname 
om topkwaliteit in heel Europa te 
stimuleren, en anderzijds de verbreding 
van bottom-up wetenschappelijke 
topkwaliteit in alle drie de pijlers van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 185
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deel II: Industrieel leiderschap; (b) deel II: Leiderschap op het gebied van 
industrie en de dienstensector;

Or. ro

Amendement 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) Kenniswetenschap en technologie. 
Biowetenschappen, gezondheid, aarde, 
milieu, natuurlijke hulpbronnen en 
voedselzekerheid.

Or. en

Amendement 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 2 – letter c – punt ii (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 188
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterken van vaardigheden, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling door 
middel van de Marie Skłodowska-Curie-
acties ("de Marie Curie-acties");

(c) versterken van vaardigheden, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling door 
middel van de Marie Skłodowska-Curie-
acties. Wetenschapscentra en musea zijn 
deskundig gebleken op het gebied van het 
opleiden van jonge wetenschappers in 
wetenschappelijke communicatie, in 
nauwe samenwerking met 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen 
en universiteiten.

Or. en

Amendement 189
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterken van vaardigheden, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling door 
middel van de Marie Skłodowska-Curie-
acties ("de Marie Curie-acties");

(c) versterken van vaardigheden, 
opleidingen en loopbaanontwikkeling, 
evenals het toezien op de promotie van 
vrouwen, door middel van de Marie 
Skłodowska-Curie-acties;

Or. en
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Amendement 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) topkwaliteit verspreiden en de 
deelname verbreden;

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 191
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) bedrijven van wetenschap voor en 
met de maatschappij en bevorderen van 
verantwoord onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-
Quadras, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) versterken van de kennisoverdracht 
vanuit onderzoek en innovatie naar alle 
onderwijsniveaus;

Or. en

Amendement 193
Marisa Matias
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) versterken van onderzoek op het 
gebied van door maatschappelijke 
organisaties gesignaleerde behoeften;

Or. en

Amendement 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) verantwoord onderzoek en 
innovatie.

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 
deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 195
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel II ("Industrieel leiderschap") moet 
het industriële leiderschap verstreken en 
het concurrentievermogen van de industrie 
vergroten, overeenkomstig de prioriteit 
"Industrieel leiderschap", die in artikel 5, 
lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Horizon 2020] is omschreven, 
door te streven naar de volgende specifieke 
doelstellingen:

Deel II ("Leiderschap op het gebied van 
industrie en de dienstensector") moet het 
leiderschap op het gebied van industrie en 
de dienstensector versterken en het 
concurrentievermogen van de industrie 
vergroten, overeenkomstig de prioriteit 
"Leiderschap op het gebied van industrie 
en de dienstensector", die in artikel 5, lid 
2, onder b), van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Horizon 2020] is omschreven, 
door te streven naar de volgende specifieke 
doelstellingen:

Or. ro
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Amendement 196
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) versterken van het industriële
leiderschap van Europa door het 
bevorderen van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie in 
de volgende ontsluitende en industriële 
technologieën:

(a) versterken van het leiderschap op het 
gebied van industrie en de dienstensector 
van Europa door het bevorderen van 
onderzoek, technologische ontwikkeling, 
demonstratie en innovatie in de volgende 
ontsluitende en industriële technologieën:

Or. ro

Amendement 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter a – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) watertechnologie;

Or. en

Amendement 198
Alyn Smith

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter a – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi bis) plattelandswetenschap en 
diergezondheid;

Or. en

Amendement 199
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal voor investeringen in 
onderzoek en innovatie;

(b) verbeteren van de toegang tot 
risicokapitaal voor investeringen in 
onderzoek en innovatie en voor de 
benutting van onderzoeksresultaten;

Or. en

Amendement 200
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stimuleren van innovatie in het midden-
en kleinbedrijf (mkb/kmo);

(c) stimuleren van innovatie in het midden-
en kleinbedrijf (mkb) en verbeteren van 
zijn toegang tot onderzoeksresultaten en 
van zijn capaciteit deze te benutten en in 
innovatieve diensten en producten om te 
zetten;

Or. en

Amendement 201
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) stimuleren van innovatie in het 
midden- en kleinbedrijf (mkb/kmo);

(c) ondersteunen van innovatie in het 
midden- en kleinbedrijf (mkb);

Or. en

Amendement 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel III ("Maatschappelijke uitdagingen") 
draagt bij aan de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen", die in 
artikel 5, lid 2, onder c), van Verordening 
(EU) nr. XX/2012 [Horizon 2020] is 
omschreven, door middel van acties op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie, 
die bijdragen aan het verwezenlijk van de 
volgende specifieke doelstellingen:

Deel III ("Maatschappelijke uitdagingen")
draagt bij aan de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen", die in 
artikel 5, lid 2, onder c), van Verordening 
(EU) nr. XX/2012 [Horizon 2020] is 
omschreven, door middel van acties op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling, demonstratie en innovatie 
alsmede de daarmee samenhangende 
sociaal-economische vraagstukken, die 
bijdragen aan het verwezenlijken van de 
volgende specifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo Vidal-
Quadras

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbeteren van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven;

(a) verbeteren van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven en vinden van 
betere oplossingen om de autonomie van 
ouderen in stand te houden;

Or. en

Amendement 204
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) verbeteren van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven;

(a) verbeteren van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven, rekening 
houdende met handicaps;

Or. en
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Amendement 205
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) onderzoeksbehoeften en 
-prioriteiten met maatschappelijke 
relevantie identificeren via het opzetten 
van platforms voor een dialoog tussen het 
maatschappelijk middenveld en de 
onderzoekswereld, en zorgen voor de 
deelname van maatschappelijke 
organisaties aan de vaststelling, 
uitvoering en evaluatie van 
onderzoeksprogramma's van 
maatschappelijk belang;

Or. fr

Amendement 206
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere 
producten van biologische origine 
verzekeren, door productieve en 
hulpbronefficiënte primaire-
productiesystemen te ontwikkelen, 
aanverwante ecosysteemdiensten te 
bevorderen, en werk te maken van 
concurrerende en koolstofarme 
bevoorradingsketens;

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere 
producten van biologische origine 
verzekeren, door op lange termijn 
productieve en hulpbronefficiënte 
primaire-productiesystemen te 
ontwikkelen, aanverwante 
ecosysteemdiensten te bevorderen, de 
onderzoeksbasis te versterken en 
stimuleren en werk te maken van 
concurrerende en koolstofarme 
bevoorradingsketens;

Or. en

Amendement 207
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere 
producten van biologische origine 
verzekeren, door productieve en 
hulpbronefficiënte primaire-
productiesystemen te ontwikkelen, 
aanverwante ecosysteemdiensten te 
bevorderen, en werk te maken van 
concurrerende en koolstofarme 
bevoorradingsketens;

(b) een toereikend aanbod van veilig
voedsel verzekeren, de kwaliteit van de 
landbouw waarborgen en voldoende 
aanbod van andere producten van 
biologische origine garanderen, door 
productieve en hulpbronefficiënte 
primaire-productiesystemen te 
ontwikkelen, aanverwante 
ecosysteemdiensten te bevorderen, en werk 
te maken van concurrerende en 
koolstofarme bevoorradingsketens;

Or. pt

Motivering

Aangezien de genoemde maatschappelijke uitdagingen ook een toereikend aanbod van veilig 
voedsel omvatten, zij erop gewezen dat kwalitatief hoogwaardige landbouw een van de 
noodzakelijke randvoorwaarden vormt.

Amendement 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere 
producten van biologische origine 
verzekeren, door productieve en 
hulpbronefficiënte primaire-
productiesystemen te ontwikkelen, 
aanverwante ecosysteemdiensten te 
bevorderen, en werk te maken van 
concurrerende en koolstofarme
bevoorradingsketens;

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere 
producten van biologische origine 
verzekeren, door productieve en 
hulpbronefficiënte primaire-
productiesystemen te ontwikkelen, 
aanverwante ecosysteemdiensten te 
bevorderen, en werk te maken van 
concurrerende en duurzame
bevoorradingsketens;

Or. en

Amendement 209
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere 
producten van biologische origine 
verzekeren, door productieve en 
hulpbronefficiënte primaire-
productiesystemen te ontwikkelen, 
aanverwante ecosysteemdiensten te 
bevorderen, en werk te maken van 
concurrerende en koolstofarme 
bevoorradingsketens;

(b) een toereikend aanbod van veilige en 
hoogwaardige voedsel- en andere
producten van biologische origine 
verzekeren, door productieve, duurzame
en hulpbronefficiënte primaire-
productiesystemen te ontwikkelen, 
aanverwante ecosysteemdiensten te 
bevorderen, en werk te maken van 
concurrerende en koolstofarme 
bevoorradingsketens;

Or. en

Amendement 210
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) over te schakelen naar een 
betrouwbaar, duurzaam en concurrerend 
energiesysteem, in het licht van een 
toenemende grondstoffenschaarste, een 
groeiende energiebehoefte en de 
klimaatverandering;

(c) over te schakelen naar een bijzonder 
efficiënt, duurzaam, veilig en concurrerend 
energiesysteem dat gebaseerd is op 
hernieuwbare grondstoffen, in het licht 
van een toenemende grondstoffenschaarste, 
een groeiende energiebehoefte en de 
klimaatverandering;

Or. en

Amendement 211
Nuno Teixeira

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) over te schakelen naar een betrouwbaar, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem, 
in het licht van een toenemende 

(c) over te schakelen naar een betrouwbaar, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem, 
met een grotere nadruk op hernieuwbare 
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grondstoffenschaarste, een groeiende 
energiebehoefte en de klimaatverandering;

energiebronnen, in het licht van een 
toenemende grondstoffenschaarste, een 
groeiende energiebehoefte en de 
klimaatverandering;

Or. pt

Motivering

Een grotere nadruk op hernieuwbare energiebronnen is een logisch resultaat van de overgang 
naar een duurzamer energiesysteem, en moet daarom een specifieke doelstelling vormen.

Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) over te schakelen naar een betrouwbaar, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem, 
in het licht van een toenemende 
grondstoffenschaarste, een groeiende 
energiebehoefte en de klimaatverandering;

(c) verhogen van de energie-efficiëntie en 
overschakelen naar een betrouwbaar, 
duurzaam en concurrerend energiesysteem, 
in het licht van een toenemende 
grondstoffenschaarste, een groeiende 
energiebehoefte en de klimaatverandering;

Or. ro

Amendement 213
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) realiseren van een hulpbronefficiënt, 
milieuvriendelijk, veilig en naadloos 
geïntegreerd Europees vervoersysteem ten 
behoeve van de burgers, de economie en de 
samenleving;

(d) realiseren van een hulpbronefficiënt, 
milieuvriendelijk, veilig en naadloos 
geïntegreerd Europees vervoersysteem dat 
alle lidstaten omvat, ten behoeve van de 
Europese burgers, de economie en de 
samenleving;

Or. ro

Amendement 214
Ioannis A. Tsoukalas
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) realiseren van een hulpbronefficiënt, 
milieuvriendelijk, veilig en naadloos 
geïntegreerd Europees vervoersysteem ten 
behoeve van de burgers, de economie en de 
samenleving;

(d) realiseren van een hulpbronefficiënt, 
milieuvriendelijk, veilig, duurzaam en 
naadloos geïntegreerd Europees 
vervoersysteem ten behoeve van de 
burgers, de economie en de samenleving;

Or. en

Amendement 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie en een 
duurzame grondstoffenbevoorrading tot 
stand brengen om tegemoet te komen aan 
de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie, de gevolgen 
van de klimaatverandering voor de 
verschuiving in de ecosysteemstructuur en 
een duurzame grondstoffenbevoorrading 
tot stand brengen om tegemoet te komen 
aan de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

Or. en

Amendement 216
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie en een 
duurzame grondstoffenbevoorrading tot 
stand brengen om tegemoet te komen aan 
de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie en een 
duurzaam gebruik, beheer en aanbod van
grondstoffen tot stand brengen om 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
een groeiende wereldbevolking binnen de 
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grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

duurzame grenzen van de natuurlijke 
hulpbronnen van onze planeet;

Or. en

Amendement 217
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een hulpbronefficiënte en 
klimaatbestendige economie en een 
duurzame grondstoffenbevoorrading tot 
stand brengen om tegemoet te komen aan 
de behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

(e) een hulpbronefficiënte,
grondstofbesparende en klimaatbestendige 
alsook eerlijke economie en een duurzame 
grondstoffenbevoorrading tot stand 
brengen om tegemoet te komen aan de 
behoeften van een groeiende 
wereldbevolking binnen de duurzame 
grenzen van de natuurlijke hulpbronnen 
van onze planeet;

Or. en

Amendement 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-
Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) aanpassen aan de negatieve 
effecten van de klimaatverandering op de 
hydrologische cyclus, de vermindering 
van de biodiversiteit en het beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige 
Europese samenlevingen bevorderen in een 
wereld van ongekende transformaties en 
toenemende mondiale interdependenties.

(f) inclusieve, innovatieve en veilige 
Europese samenlevingen bevorderen in een 
wereld van ongekende transformaties en 
toenemende mondiale interdependenties, 
met inbegrip van het verspreiden van 
topkwaliteit en een bredere deelname.

Or. en

Motivering

Er bestaan niet alleen verschillen in deelname tussen de lidstaten, maar ook tussen en binnen 
regio's. Verwervingsniveaus in de natuurwetenschappen, technische en 
ingenieurswetenschappen en wiskunde (STEM) kunnen zelfs binnen regio's sterk variëren. De 
verspreiding van topkwaliteit en de verbreding van de deelname moeten daarom als een
maatschappelijke uitdaging worden beschouwd.

Amendement 220
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige
Europese samenlevingen bevorderen in een 
wereld van ongekende transformaties en 
toenemende mondiale interdependenties.

(f) gelijkwaardige, inclusieve, innovatieve 
en reflectieve Europese samenlevingen 
bevorderen in een wereld van ongekende 
transformaties, aanhoudende 
genderongelijkheid en toenemende 
mondiale interdependenties;

Or. en

Amendement 221
Corinne Lepage

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) gebruikmaken van de 
verscheidenheid aan kennis in de 
samenleving en bijdragen aan sociale 
innovatie door middel van op participatie 
gerichte onderzoeksbenaderingen;
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Or. fr

Amendement 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een samenhangende interrelatie 
tussen stedelijke en landelijke gebieden 
bevorderen ter verbetering van de 
milieuduurzaamheid;

Or. en

Amendement 223
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) bevorderen van maatschappelijk 
leiderschap voor een eerlijke economie via 
op participatie gericht en 
vakgebiedoverstijgend onderzoek en 
sociale innovatie;

Or. en

Amendement 224
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) netwerken op topniveau;

Or. en

Amendement 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 3 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) de aanpassing van de maatschappij 
en haar instellingen bevorderen op grond 
van wetenschappelijke inzichten en 
innovatie, de demografische en 
klimaatveranderingen en andere 
belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Or. en

Amendement 226
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het specifieke programma wordt 
beoordeeld op basis van de toetsing van de 
behaalde resultaten en impact aan 
prestatie-indactoren, waaronder eventuele 
publicaties in vooraanstaande tijdschriften, 
de circulatie van wetenschappers, de 
toegankelijkheid van 
onderzoeksinfrastructuur, investeringen via 
schuldfinanciering en risicokapitaal, mkb 
die innovaties introduceren welke nieuw 
zijn voor het bedrijf of de markt, 
referenties naar relevante 
onderzoeksactiviteiten in 
beleidsdocumenten alsmede specifieke 
effecten op het beleid.

5. Het specifieke programma wordt 
beoordeeld op basis van de toetsing van de 
behaalde resultaten en impact aan de hand 
van prestatie-indicatoren, waaronder 
eventuele publicaties in vooraanstaande 
tijdschriften, de toekenning van patenten 
en intellectuele-eigendomsrechten, de 
circulatie van wetenschappers, de 
toegankelijkheid van 
onderzoeksinfrastructuur, investeringen via 
schuldfinanciering en risicokapitaal, de 
oprichting van nieuwe en afgeleide 
bedrijven, kleine en middelgrote 
ondernemingen die innovaties introduceren 
welke nieuw zijn voor het bedrijf of de 
markt, referenties naar relevante 
onderzoeksactiviteiten in 
beleidsdocumenten alsmede specifieke 
effecten op het beleid.

Deze prestatie-indicatoren worden voor 
alle programma's van Horizon 2020 
minstens één keer per jaar gepubliceerd 
en kunnen te allen tijde door Europese 
burgers worden geraadpleegd via een 
openbare website. Ook worden regelmatig 
gedetailleerde vergelijkingen gepubliceerd 
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van de onderzoeks- en innovatieresultaten 
van Horizon 2020 met die van de 
voornaamste mondiale concurrenten.

Or. en

Amendement 227
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020], bedragen de financiële middelen 
voor de uitvoering van het specifieke 
programma 86 198 miljoen euro.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het specifieke programma 
moeten in overeenstemming zijn met
artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Horizon 2020].

Or. it

Amendement 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Van de in artikel 6, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] genoemde bedragen voor deel I, II 
en III van het specifieke programma 
wordt maximaal 6 procent gebruikt voor 
de financiering van de administratieve 
uitgaven van de Commissie.

Schrappen

Or. en

Amendement 229
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Van de in artikel 6, lid 2, van 3. Van de in artikel 6, lid 2, van 
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Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] genoemde bedragen voor deel I, II 
en III van het specifieke programma wordt 
maximaal 6 procent gebruikt voor de 
financiering van de administratieve 
uitgaven van de Commissie.

Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] genoemde bedragen voor deel I, II 
en III van het specifieke programma wordt 
maximaal 3 procent gebruikt voor de 
financiering van de administratieve 
uitgaven van de Commissie.

Or. it

Motivering

Verlaging van de administratieve en beheerkosten zodat er meer middelen beschikbaar zijn voor 
het behalen van de specifieke doelstellingen van het kaderprogramma.

Amendement 230
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
of afzonderlijke werkprogramma's vast 
voor de uitvoering van de delen I, II en III 
van het specifieke programma, zoals 
bedoeld onder respectievelijk a), b) en c) 
van artikel 2, lid 2, uitgezonderd de acties 
die vallen onder de specifieke doelstelling 
"Versterking van de wetenschapsbasis van 
Europa op het gebied van grensverleggend 
onderzoek". Deze uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 9, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

2. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
of afzonderlijke werkprogramma's vast 
voor de uitvoering van de delen I, II en III 
van het specifieke programma, zoals 
bedoeld onder respectievelijk a), b) en c) 
van artikel 2, lid 2, uitgezonderd de acties 
die vallen onder de specifieke doelstelling 
"Versterking van de wetenschapsbasis van 
Europa op het gebied van grensverleggend 
onderzoek". Deze uitvoeringshandelingen 
worden uiterlijk 30 juni 2013 vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Het kaderprogramma moet per 1 januari 2014 ten uitvoer worden gelegd. Er moet voldoende 
tijd worden gerekend voor de technische voorbereiding, zoals het uploaden van de programma's 
en andere documenten en formulieren.

Amendement 231
Konrad Szymański

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De onderzoeksprocedure waarnaar 
wordt verwezen in artikel 9, lid 2, is van 
toepassing op de goedkeuring van de 
financiering van acties die betrekking 
hebben op het gebruik van menselijke 
embryo's of het gebruik van menselijke 
embryonale stamcellen.

Or. en

Motivering

In zijn resolutie van 11 november 2010 heeft het Europees Parlement uiting gegeven aan zijn 
bedenkingen bij de afschaffing van de wettelijke verplichting die binnen het zevende 
kaderprogramma van toepassing was op financieringskwesties van controversiële aard of van 
bijzonder ethisch belang. De verplichting in kwestie houdt ook verband met het EU-beginsel van 
eerbied voor de culturele diversiteit en ethische keuzen van de lidstaten, waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de desbetreffende toewijzing van middelen.

Amendement 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In de werkprogramma's wordt rekening 
gehouden met de stand van de wetenschap, 
technologie en innovatie op nationaal, 
internationaal en EU-niveau en met 
relevante beleids-, markt- en 
maatschappelijke ontwikkelingen. De 
werkprogramma's bevatten informatie over 
de coördinatie met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door de lidstaten 
worden uitgevoerd, ook voor terreinen 
waarvoor gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven zijn 
vastgesteld. Het werkprogramma wordt zo 
nodig geactualiseerd.

5. In de werkprogramma's wordt rekening 
gehouden met de stand van de wetenschap, 
technologie en innovatie op nationaal, 
internationaal en EU-niveau en met 
relevante beleids-, markt- en 
maatschappelijke ontwikkelingen. De 
werkprogramma's bevatten informatie over 
de coördinatie met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door de lidstaten 
(met inbegrip van hun regio's) worden 
uitgevoerd, ook voor terreinen waarvoor 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
zijn vastgesteld. Het werkprogramma 
wordt zo nodig geactualiseerd.

Or. en

Amendement 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij het uitstippelen van de 
werkprogramma's is de Commissie 
gehouden tot raadpleging van relevante 
belanghebbenden met een zeer goede 
reputatie en de juiste deskundigheid uit de 
academische wereld en de industrie, 
eindgebruikers en het maatschappelijk 
middenveld, waardoor diverse sectoren en 
onderzoeksdomeinen aan bod komen, 
zodat kan worden gecontroleerd of 
huidige en geplande acties geschikt en 
voldoende zijn, en verwaarloosde kwesties 
en dubbel werk kunnen worden 
opgespoord. Bij de uitvoering van 
Horizon 2020 streeft de Commissie er 
waar mogelijk naar hiertoe bestaande 
instrumenten te gebruiken, zoals onder 
meer de Europese 
innovatiepartnerschappen, de Europese
technologieplatforms en de gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven.

Or. en

Motivering

Amendement op basis van amendement 18 van het verslag-Carvalho, ook geïnspireerd op 
amendement 25. 

Amendement 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De werkprogramma's voor de uitvoering 
van de delen I, II en III, in de zin van 
respectievelijk onder a), b) en c) van artikel 
2, lid 2, beschrijven de doelstellingen, 
verwachte resultaten, wijze van uitvoering 
en het totale bedrag dat voor de uitvoering 
is voorzien, met inbegrip van de omvang 

6. De werkprogramma's voor de uitvoering 
van de delen I, II en III, in de zin van 
respectievelijk onder a), b) en c) van artikel 
2, lid 2, beschrijven de doelstellingen, 
verwachte resultaten, wijze van uitvoering 
en het totale bedrag dat voor de uitvoering 
is voorzien, met inbegrip van de omvang 
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van eventuele klimaatgerelateerde 
uitgaven. Tevens bevatten zij een 
beschrijving van de acties die worden 
gefinancierd, een indicatie van het bedrag 
dat aan elke actie wordt toegewezen, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering, 
alsook een meerjarenaanpak en 
strategische oriëntatie voor de volgende 
uitvoeringsjaren. Verder bevatten de 
werkprogramma's de subsidieprioriteiten, 
de essentiële beoordelingscriteria voor 
subsidieaanvragen en de maximale 
medefinancieringspercentages. Zij bieden 
ruimte voor bottom-upbenaderingen 
waarbij doelstellingen op innovatieve wijze 
worden verwezenlijkt.

van eventuele klimaatgerelateerde 
uitgaven. Tevens bevatten zij een 
beschrijving van de acties die worden 
gefinancierd, een indicatie van het bedrag 
dat aan elke actie wordt toegewezen, de 
TRL-schaalindicator van de actie, een 
indicatief tijdschema voor de uitvoering, 
alsook een meerjarenaanpak en 
strategische oriëntatie voor de volgende 
uitvoeringsjaren. Verder bevatten de 
werkprogramma's de subsidieprioriteiten, 
de essentiële beoordelingscriteria voor 
subsidieaanvragen en de maximale 
medefinancieringspercentages. Zij bieden 
ruimte voor bottom-upbenaderingen 
waarbij doelstellingen op innovatieve wijze 
worden verwezenlijkt.

Or. en

Motivering

De Commissie moet ook een indicator handhaven voor het niveau van technologische paraatheid 
(TRL). Hoewel deze is ontwikkeld door NASA, wordt hij algemeen gebruikt in beleidsafdelingen 
voor O&O van regeringen wereldwijd, bij acties die in haar werkprogramma's worden 
omschreven.

Amendement 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De instrumenten voor het koppelen van 
onderzoek, innovatie en de 
structuurfondsen worden toegepast via de 
programma's "Kennisregio's" en 
"Slimme specialisaties", en beide 
instrumenten moeten binnen de Europese 
onderzoeksruimte gelegen zijn om 
objectieve criteria op te stellen voor de 
weg naar topkwaliteit.

Or. en

Amendement 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De werkprogramma's omvatten ook een 
evenwichtig aantal kleine (gerichte), 
middelgrote en grote (integrerende) 
projecten. Kleinschalige projecten kunnen 
een doeltreffende manier zijn om de 
deelname van het mkb te bevorderen, 
maar mogen niet exclusief aan het mkb 
zijn voorbehouden.

Or. en

Amendement 237
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast bevatten deze werkprogramma's 
een hoofdstuk waarin de in artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] bedoelde horizontale acties worden 
vastgesteld, die betrekking moeten hebben 
op twee of meer specifieke doelstellingen, 
zowel binnen dezelfde prioriteit als voor 
twee of meer verschillende prioriteiten. Die 
acties moeten op een geïntegreerde wijze 
worden uitgevoerd.

Daarnaast bevatten deze werkprogramma's 
een hoofdstuk waarin de in artikel 13 van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Horizon 
2020] bedoelde horizontale acties worden 
vastgesteld, die betrekking moeten hebben 
op twee of meer specifieke doelstellingen, 
zowel binnen dezelfde prioriteit als voor 
twee of meer verschillende prioriteiten. Die 
acties moeten op een geïntegreerde wijze 
worden uitgevoerd. Daarbij wordt het 
beginsel gendergelijkheid, als grondrecht 
van de Unie, systematisch toegepast.

Or. en

Amendement 238
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De werkprogramma's voor de 
tenuitvoerlegging van het deel van 
Horizon 2020 waarnaar wordt verwezen 
onder artikel 3, lid 3, punt f), van dit 
specifieke programma, en alle uit 
dergelijke programma's voortvloeiende 
uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen, worden vóór indiening 
onderworpen aan een ethische en 
maatschappelijke effectbeoordeling, 
waarin de eventuele maatschappelijke 
weerslag van de onderhavige O&O-
agenda volledig in aanmerking wordt 
genomen.

Or. en

Amendement 239
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie richt de Europese 
Onderzoeksraad op voor het uitvoeren van 
de acties onder deel I ("Wetenschap op 
topniveau") die betrekking hebben op de 
specifieke doelstelling "Versterking van de 
wetenschapsbasis van Europa op het 
gebied van grensverleggend onderzoek". 
Deze Europese Onderzoeksraad vervangt 
de Europese Onderzoeksraad die bij 
Besluit 2007/134/EG is opgericht.

1. Na ontvangst van advies van het 
Parlement en de Raad, richt de 
Commissie de Europese Onderzoeksraad 
op voor het uitvoeren van de acties onder 
deel I ("Wetenschap op topniveau") die 
betrekking hebben op de specifieke 
doelstelling "Versterking van de 
wetenschapsbasis van Europa op het 
gebied van grensverleggend onderzoek". 
Deze Europese Onderzoeksraad vervangt 
de Europese Onderzoeksraad die bij 
Besluit 2007/134/EG is opgericht.

Or. fr

Amendement 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie richt de Europese 
Onderzoeksraad op voor het uitvoeren van 
de acties onder deel I ("Wetenschap op 
topniveau") die betrekking hebben op de 
specifieke doelstelling "Versterking van de 
wetenschapsbasis van Europa op het 
gebied van grensverleggend onderzoek". 
Deze Europese Onderzoeksraad vervangt 
de Europese Onderzoeksraad die bij 
Besluit 2007/134/EG is opgericht.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 241
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 
goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad.

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 
goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad. Na ontvangst van advies van de 
Wetenschappelijke Raad, het Parlement 
en de Raad, kan de Commissie de ERC-
voorzitter ontslaan als deze zijn taken niet 
in het belang van de Europese Unie 
uitvoert.

Or. fr

Amendement 242
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 
goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad.

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 
goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad. De Commissie dient een verslag in 
bij het Europees Parlement en de Raad, 
die advies kunnen uitbrengen over de 
geselecteerde kandidaat voordat de 
procedure is voltooid.

Or. it

Motivering

De procedure voor de benoeming van de ERC-voorzitter moet transparanter verlopen.

Amendement 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
selectieprocedure waarbij een beroep wordt 
gedaan op een specifiek 
rekruteringscomité. De selectieprocedure 
en de geselecteerde kandidaat worden 
goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad.

De voorzitter wordt voor een eenmalig 
hernieuwbare termijn van vier jaar 
aangesteld door de Commissie na een 
transparante selectieprocedure waarbij een 
beroep wordt gedaan op een onafhankelijk 
specifiek rekruteringscomité. De 
selectieprocedure en de geselecteerde 
kandidaat worden goedgekeurd door de 
Wetenschappelijke Raad.

Or. en

Amendement 244
Oreste Rossi

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

De voorzitter zit de Wetenschappelijke 
Raad voor, geeft er leiding aan, onderhoudt 
de contacten van de raad met de specifieke 
uitvoeringsstructuur en vertegenwoordigt 
de raad in de wereld van de wetenschap.

De voorzitter zit de Wetenschappelijke 
Raad voor, geeft er leiding aan, onderhoudt 
de contacten van de raad met de specifieke 
uitvoeringsstructuur, legt aan de 
Commissie verantwoording af voor de 
activiteiten van de Raad en 
vertegenwoordigt de raad in de wereld van 
de wetenschap.

Or. it

Amendement 245
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Europese Onderzoeksraad 
functioneert volgens de beginselen van 
wetenschappelijke topkwaliteit, autonomie, 
efficiëntie, effectiviteit, transparantie en 
verantwoordingsplicht. Hij draagt zorg 
voor continuïteit met de acties van de 
Europese Onderzoeksraad die op grond van 
Besluit 2006/972/EG zijn uitgevoerd.

4. De Europese Onderzoeksraad 
functioneert volgens de beginselen van 
wetenschappelijke topkwaliteit, autonomie, 
efficiëntie, effectiviteit, transparantie en 
verantwoordingsplicht. Hij ziet erop toe 
dat onbewuste gendervooroordelen bij 
selectieprocedures naar behoren worden 
aangepakt. Hij draagt zorg voor 
continuïteit met de acties van de Europese 
Onderzoeksraad die op grond van Besluit 
2006/972/EG zijn uitgevoerd.

Or. en

Amendement 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
die uiteenlopende onderzoeksgebieden 

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
die uiteenlopende onderzoeksgebieden 
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afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen. Bij 
de samenstelling van de 
Wetenschappelijke Raad wordt gestreefd 
naar een evenwichtige verdeling tussen 
mannen en vrouwen.

Or. en

Amendement 247
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
die uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit dertig wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid 
en van verschillende nationaliteiten, die 
uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

Or. en

Amendement 248
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Wetenschappelijke Raad is 
samengesteld uit wetenschappers, 
ingenieurs en geleerden met een zeer goede 
reputatie en de benodigde deskundigheid, 
die uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

1. De Wetenschappelijke Raad bestaat uit 
ten hoogste zes leden, gekozen uit 
wetenschappers, ingenieurs en geleerden 
met een zeer goede reputatie en de 
benodigde deskundigheid, die 
uiteenlopende onderzoeksgebieden 
afdekken en handelen op persoonlijke titel 
en onafhankelijk van externe belangen.

Or. it
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Amendement 249
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad 
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat.

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad 
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat. De leden van de 
Wetenschappelijke Raad kunnen op 
advies van het Parlement en de Raad 
worden ontslagen als zij hun taken niet in 
het belang van de Europese Unie 
uitvoeren.

Or. fr

Motivering

Het getuigt van goed beheer een ontslagprocedure in te stellen voor de leden van de 
Wetenschappelijke Raad, waarbij het Parlement en de Raad de ruimte krijgen advies uit te 
brengen.

Amendement 250
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad 
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat.

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met het in artikel 6, 
lid 3, bedoelde rekruteringscomité
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap,
het Europees Parlement en de Raad omvat.

Or. it

Amendement 251
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad 
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat.

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat, en waarbij een 
evenwichtige vertegenwoordiging van 
mannen en vrouwen wordt gegarandeerd.

Or. ro

Amendement 252
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad 
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat.

De leden worden door de Commissie 
benoemd volgens een met de raad 
overeengekomen onafhankelijke en 
transparante procedure, die raadpleging 
van de wetenschappelijke gemeenschap en 
een verslag aan het Europees Parlement en 
de Raad omvat. De Europese 
Onderzoeksraad wordt samengesteld 
overeenkomstig de 40%-doelstelling ten 
aanzien van de ondervertegenwoordigde 
sekse.

Or. en

Amendement 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een gedragscode waarin onder meer de (e) een gedragscode waarin onder meer de 
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vermijding van belangenconflicten aan de 
orde komt.

vermijding van belangenconflicten aan de 
orde komt, evenals regels met betrekking 
tot het beroepsgeheim en 
communicatiekwesties.

Or. fr

Amendement 254
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie ziet erop toe dat de 
specifieke uitvoeringsstructuur zich strikt, 
efficiënt, met de nodige flexibiliteit en 
uitsluitend richt naar de doelstellingen en 
eisen van de Europese Onderzoeksraad.

2. De Commissie ziet erop toe dat de 
specifieke uitvoeringsstructuur zich strikt, 
efficiënt, met de nodige flexibiliteit en 
uitsluitend richt naar de doelstellingen en 
aanbevelingen van de Europese 
Onderzoeksraad

Or. en

Amendement 255
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegdheid tot het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor onbepaalde tijd, 
ingaande op de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit.

2. De bevoegdheid tot het vaststellen van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
zeven jaar, ingaande op de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit.

De Commissie stelt uiterlijk negen 
maanden voor het einde van de periode 
van zeven jaar een verslag op over de 
bevoegdheidsdelegatie. De 
bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend 
met termijnen van dezelfde duur verlengd, 
tenzij het Europees Parlement of de Raad 
zich uiterlijk drie maanden voor het einde 
van elke termijn tegen een verlenging 
verzet.

Or. ro
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Amendement 256
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door de Raad worden ingetrokken. 
Een besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. ro

Amendement 257
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door de Raad worden ingetrokken. 
Een besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. en
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Motivering

Het EP moet niet alleen worden geïnformeerd over de goedkeuring van gedelegeerde 
handelingen, maar ook het recht hebben hierop controle uit te oefenen.

Amendement 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door de Raad worden ingetrokken. 
Een besluit tot intrekking beëindigt de 
delegatie van de in dat besluit genoemde 
bevoegdheid. Het besluit treedt in werking 
op de dag na die van de bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een latere datum die 
daarin nader wordt bepaald. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De bevoegdheidsdelegatie kan te allen 
tijde door het Europees Parlement of de 
Raad worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die daarin nader wordt 
bepaald. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij de Raad 
daarvan in kennis.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 260
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 4



AM\907982NL.doc 51/127 PE492.816v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij de Raad 
daarvan in kennis.

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig
in kennis.

Or. ro

Amendement 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de datum van 
kennisgeving ervan geen bezwaar heeft
aangetekend, of indien de Raad de 
Commissie vóór het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. Op initiatief van de 
Raad wordt deze termijn met een maand 
verlengd.

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien de Raad en het 
Parlement binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan geen bezwaar hebben aangetekend, 
of indien de Raad en het Parlement de 
Commissie vóór het verstrijken van deze 
termijn hebben meegedeeld geen bezwaar 
te zullen aantekenen. Op initiatief van de 
Raad wordt deze termijn met een maand 
verlengd.

Or. en

Amendement 262
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de datum van 
kennisgeving ervan geen bezwaar heeft 
aangetekend, of indien de Raad de 
Commissie vóór het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. Op initiatief van de 
Raad wordt deze termijn met een maand 

5. Een gedelegeerde handeling treedt alleen 
in werking indien het Europees Parlement
of de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan geen bezwaar heeft aangetekend, of 
indien het Europees Parlement en de Raad 
de Commissie vóór het verstrijken van 
deze termijn hebben meegedeeld geen 
bezwaar te zullen aantekenen. Op initiatief 
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verlengd. van het Europees Parlement of de Raad 
wordt deze termijn met een maand 
verlengd.

Or. ro

Amendement 263
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar
vastgestelde gedelegeerde handelingen, 
eventuele bezwaren die daartegen zijn 
gemaakt of de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Schrappen

Or. ro

Amendement 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een besluit
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen, 
eventuele bezwaren die daartegen zijn
gemaakt of de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

6. De Commissie stelt het Europees 
Parlement in kennis van eventuele 
bezwaren die de Raad tegen de door haar 
vastgestelde gedelegeerde handelingen 
heeft gemaakt, of van de intrekking van de 
bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Or. en

Amendement 265
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid -1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Beschikking nr. 2007/134/EG wordt 
ingetrokken.

Or. it

Motivering

Omwille van de consistentie met artikel 6, lid 1.

Amendement 266
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een besluit
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De financiële toewijzing voor het 
specifieke programma kan ook de uitgaven 
dekken voor technische en administratieve 
bijstand die nodig is voor de overgang 
tussen het specifieke programma en de 
maatregelen die onder het 
toepassingsgebied van de Beschikkingen 
2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 
2006/974/EG en 2006/975/EG vallen.

3. De financiële toewijzing voor het 
specifieke programma kan ook de uitgaven 
dekken voor technische en administratieve 
bijstand die nodig is voor de overgang 
tussen het specifieke programma en de 
maatregelen die onder het 
toepassingsgebied van de Beschikkingen 
2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 
2006/974/EG en 2006/975/EG vallen, 
maar niet meer dan 10% van de totale 
toewijzing voor technische en 
administratieve bijstand.

Or. en

Motivering

Er moeten voldoende middelen worden overgelaten voor de ontwikkeling en de tenuitvoerlegging 
van het nieuwe programma.

Amendement 267
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een besluit
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. Dit besluit is gericht tot de lidstaten en het 
Parlement.
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Or. fr

Amendement 268
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering. 
Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt en nieuwe concurrerende 
ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd.

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische, sociale, culturele en 
institutionele innovaties en voor aspecten 
zoals continue verbetering. De innovatie in 
diensten zal ook worden aangemoedigd 
door te investeren in multidisciplinaire 
vaardigheden, de creatie van capaciteiten, 
kennis en waarde op basis van diensten en 
immateriële inhoud. Alleen met een 
holistische benadering van innovatie 
kunnen tegelijkertijd maatschappelijke 
uitdagingen worden aangepakt en nieuwe 
concurrerende ondernemingen en 
industrieën worden gecreëerd.
Wetenschapscentra, musea en 
organisaties die actief zijn op het gebied 
van onderwijs en de betrokkenheid van de 
burger bij wetenschap via culturele 
activiteiten kunnen bijdragen tot de 
verwezenlijking van deze prioriteiten, met 
name wat betreft de maatschappelijke 
uitdagingen.

Or. en

Amendement 269
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering. 
Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt en nieuwe concurrerende 
ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd.

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische, sociale, 
gendergerelateerde, culturele en 
institutionele innovaties en voor aspecten 
zoals continue verbetering. De innovatie in 
diensten zal ook worden aangemoedigd 
door te investeren in multidisciplinaire 
vaardigheden, de creatie van capaciteiten, 
kennis en waarde op basis van diensten en 
immateriële inhoud. Alleen met een 
holistische benadering van innovatie 
kunnen tegelijkertijd maatschappelijke 
uitdagingen worden aangepakt en nieuwe 
concurrerende ondernemingen en 
industrieën worden gecreëerd.

Or. en

Amendement 270
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering. 
Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 

Er wordt speciaal op gelet dat ten aanzien 
van innovatie een brede benadering wordt 
gehanteerd: niet alleen aandacht voor de 
ontwikkeling van nieuwe producten en 
diensten op basis van wetenschappelijke en 
technologische doorbraken, maar ook voor 
het gebruik van bestaande technologieën in 
nieuwe toepassingen, voor niet-
technologische en sociale innovaties en 
voor aspecten zoals continue verbetering, 
en voor een zo groot mogelijke 
verspreiding, toegankelijkheid en 
toepassing van de geproduceerde kennis. 
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aangepakt en nieuwe concurrerende 
ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd.

Alleen met een holistische benadering van 
innovatie kunnen tegelijkertijd 
maatschappelijke uitdagingen worden 
aangepakt en nieuwe concurrerende 
ondernemingen en industrieën worden 
gecreëerd.

Or. fr

Amendement 271
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dicht bij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie, innovatie in diensten en op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Binnen de maatschappelijke uitdagingen 
moet een uitdagingsgerichte aanpak 
worden gevolgd waarin fundamentele 
wetenschap, toegepast onderzoek, 
kennisoverdracht en innovatie 
gelijkwaardige en onderling verbonden 
componenten zijn. Bovendien moet 
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binnen de maatschappelijke uitdagingen 
en de ontsluitende en industriële 
technologieën het juiste evenwicht worden 
gevonden tussen kleinere en grotere
projecten, rekening houdend met de 
specifieke sectorstructuur, het type 
activiteit, de technologische en 
onderzoeksomgeving.

Or. en

Amendement 272
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
en gendergerelateerde innovatie, innovatie 
in diensten en op de vraagzijde gerichte 
maatregelen zoals prenormalisatie en 
precommerciële inkoop, inkoop van 
innovatieve oplossingen, normalisatie en 
andere gebruikersgerichte maatregelen 
voor het versnellen van de marktpenetratie 
van innovatieve producten en diensten. 
Daarnaast is er voor alle uitdagingen en 
technologieën voldoende ruimte voor 
bottom-up benaderingen en voor open, 
lichte en snelle regelingen, zodat de beste 
onderzoekers, ondernemers en 
ondernemingen van Europa de kans krijgen 
om de baanbrekende oplossingen van hun 
keuze te ontwikkelen.

Or. en
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Amendement 273
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daaronder vallen ook activiteiten 
ter ondersteuning van sociale innovatie en 
ter ondersteuning van op de vraagzijde 
gerichte maatregelen zoals prenormalisatie 
en precommerciële inkoop, inkoop van 
innovatieve oplossingen, normalisatie en 
andere gebruikersgerichte maatregelen 
voor het versnellen van de marktpenetratie 
van innovatieve producten en diensten. 
Daarnaast is er voor alle uitdagingen en 
technologieën voldoende ruimte voor 
bottom-up benaderingen en voor open, 
lichte en snelle regelingen, zodat de beste 
onderzoekers, ondernemers en 
ondernemingen van Europa de kans krijgen 
om de baanbrekende oplossingen van hun 
keuze te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 274
Christian Ehler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 

Vooral met betrekking tot het onderdeel 
"Maatschappelijke uitdagingen" en de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" wordt 
bijzondere nadruk gelegd op het 
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ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie en ter ondersteuning van op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

ondersteunen van activiteiten dichtbij de 
eindgebruikers en de markt, zoals 
demonstraties, proefprojecten en proof-of-
concept. Daar kunnen ook activiteiten 
onder vallen ter ondersteuning van sociale 
innovatie, innovatie in diensten en op de 
vraagzijde gerichte maatregelen zoals 
prenormalisatie en precommerciële inkoop, 
inkoop van innovatieve oplossingen, 
normalisatie en andere gebruikersgerichte 
maatregelen voor het versnellen van de 
marktpenetratie van innovatieve producten 
en diensten. Daarnaast is er voor alle 
uitdagingen en technologieën voldoende 
ruimte voor bottom-up benaderingen en 
voor open, lichte en snelle regelingen, 
zodat de beste onderzoekers, ondernemers 
en ondernemingen van Europa de kans 
krijgen om de baanbrekende oplossingen 
van hun keuze te ontwikkelen.

Or. en

Amendement 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de maatschappelijke uitdagingen 
en de prioriteit industrieel leiderschap 
moet een uitdagingsgerichte aanpak 
worden gevolgd waarin fundamentele 
wetenschap, toegepast onderzoek, 
kennisoverdracht en innovatie 
gelijkwaardige en onderling verbonden 
componenten zijn. Om voor een goed 
evenwicht te zorgen tussen O&O&I 
waarover consensus bestaat en meer 
baanbrekende O&O&I, moet ten minste 
35% van de begroting voor de 
maatschappelijke uitdagingen en 
industrieel leiderschap een bottom-up-
logica volgen met open oproepen zonder 
vooraf bepaalde thema's. Bovendien moet 
binnen de maatschappelijke uitdagingen 
en de ontsluitende en industriële 
technologieën het juiste evenwicht worden 
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gevonden tussen kleinere en grotere 
projecten, rekening houdend met de 
specifieke sectorstructuur, het type 
activiteit, de technologische en 
onderzoeksomgeving.

Or. en

Amendement 276
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Om de 
beheersstructuur te verbeteren, moet 
worden aangetoond tot op welke hoogte 
belanghebbenden en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld 
betrokken zijn bij bottom-up-processen, 
werkprogramma's en besluitvorming. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering, gendergelijkheid en 
mariene wetenschappen en technologieën.
Horizon 2020 zal gericht zijn op 
activiteiten waarbij interventie op het 
niveau van de Unie een meerwaarde 
inhoudt ten opzichte van interventie op 
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nationaal of regionaal niveau, door 
schaalvoordelen en kritische massa tot 
stand te brengen, wat versnippering 
tegengaat en de verspreiding van de 
resultaten in de hele Unie waarborgt. 
Deze activiteiten zijn vooral 
transnationale, precompetitieve, op 
samenwerking gebaseerde projecten. Ze 
zullen het grootste deel van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" 
en de specifieke doelstelling in verband 
met "Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" voor hun 
rekening nemen.

Or. en

Amendement 277
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Om de 
beheersstructuur te verbeteren, moet 
worden aangetoond tot op welke hoogte 
lokale en andere belanghebbenden en 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld betrokken 
zijn bij bottom-up-processen, 
werkprogramma's en besluitvorming. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
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wetenschappen en technologieën. van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën. Horizon 
2020 zal gericht zijn op activiteiten 
waarbij interventie op het niveau van de 
Unie een meerwaarde inhoudt ten 
opzichte van interventie op nationaal of 
regionaal niveau, door schaalvoordelen 
en kritische massa tot stand te brengen, 
wat versnippering tegengaat en de 
verspreiding van de resultaten in de hele 
Unie waarborgt. Er moet doeltreffend 
gebruik worden gemaakt van RIS3-
strategieën (nationale/regionale 
innovatiestrategieën voor slimme 
specialisatie). Deze activiteiten zijn vooral 
transnationale, precompetitieve, op 
samenwerking gebaseerde projecten. Ze 
zullen het grootste deel van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" 
en de specifieke doelstelling in verband 
met "Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" voor hun 
rekening nemen.

Or. en

(Onder verwijzing naar amendement 25, PE489.688v01-00)

Motivering

Innovatiestrategieën voor slimme specialisatie spelen een belangrijke rol bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese onderzoeksruimte, omdat zij het proces van het 
samenbrengen van belanghebbenden vergemakkelijken, via de drievoudigehelixbenadering of 
soortgelijke benaderingen. Zij zijn dus van essentieel belang voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van Europa 2020 en de Innovatie-Unie.

Amendement 278
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Om de 
beheersstructuur te verbeteren, moet 
worden aangetoond tot op welke hoogte 
belanghebbenden en vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld 
betrokken zijn bij bottom-up-processen en 
werkprogramma's. Het stellen van 
prioriteiten zal gebeuren op basis van 
deugdelijk bewijs en degelijke analyses en 
prognoses. Vooruitgang wordt beoordeeld 
op basis van een krachtig pakket prestatie-
indicatoren. Deze horizontale benadering 
van programmering en beheer maakt een 
effectieve coördinatie van de verschillende 
specifieke doelstellingen van Horizon 2020 
mogelijk en het aanpakken van uitdagingen 
waarop meerdere doelstellingen van 
toepassing zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën. Horizon 
2020 zal gericht zijn op activiteiten 
waarbij interventie op het niveau van de 
Unie een meerwaarde inhoudt ten 
opzichte van interventie op nationaal of 
regionaal niveau, door schaalvoordelen 
en kritische massa tot stand te brengen, 
wat versnippering tegengaat en de 
verspreiding van de resultaten in de hele 
Unie waarborgt. Deze activiteiten zijn 
vooral transnationale, precompetitieve, op 
samenwerking gebaseerde projecten. Ze 
zullen het grootste deel van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
prioriteit "Maatschappelijke uitdagingen" 
en de specifieke doelstelling in verband 
met "Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" voor hun 
rekening nemen.
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Or. en

Amendement 279
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën. Er moet 
aandacht worden besteed aan het verband 
tussen onderzoek op het gebied van 
onderwijs en de maatschappij, om talent 
voor wetenschap en technologie te 
stimuleren en topkwaliteit te bevorderen. 
De betrokkenheid van de jongere 
generatie kan worden aangemoedigd via 
denktanks en debatten voor jongeren, het 
promoten van wetenschappelijke en 
technische loopbanen en wedstrijden ter 
bevordering van creativiteit en innovatie 
op het gebied van pedagogiek.

Or. en
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Amendement 280
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door beheersmethoden te gebruiken 
waarbij weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

Voor het stellen van gedetailleerde 
prioriteiten tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 is het nodig dat bij het 
programmeren van onderzoek een 
strategische benadering wordt gehanteerd, 
door transparante en deelnamegerichte 
beheersmethoden te gebruiken waarbij 
weliswaar nauwe aansluiting wordt 
gezocht bij beleidsontwikkelingen, maar 
over de grenzen van traditioneel 
sectorbeleid heen wordt gekeken. Het 
stellen van prioriteiten zal gebeuren op 
basis van deugdelijk bewijs en degelijke 
analyses en prognoses. Vooruitgang wordt 
beoordeeld op basis van een krachtig 
pakket prestatie-indicatoren. Deze 
horizontale benadering van programmering 
en beheer maakt een effectieve coördinatie 
van de verschillende specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 mogelijk 
en het aanpakken van uitdagingen waarop 
meerdere doelstellingen van toepassing 
zijn, zoals duurzaamheid, 
klimaatverandering en mariene 
wetenschappen en technologieën.

Or. en

Amendement 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
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te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

Gezien de multi- en transdisciplinaire 
aard van de maatschappelijke uitdagingen 
is de Commissie gehouden tot raadpleging 
van relevante belanghebbenden met een 
zeer goede reputatie en de juiste 
deskundigheid uit de academische wereld 
en de industrie, eindgebruikers en het 
maatschappelijk middenveld, waardoor 
diverse sectoren en onderzoeksdomeinen 
aan bod komen, zodat kan worden 
gecontroleerd of huidige en geplande 
acties geschikt en voldoende zijn, en 
verwaarloosde kwesties en dubbel werk 
kunnen worden opgespoord. Bij de 
uitvoering van Horizon 2020 moet de 
Commissie er waar mogelijk naar streven 
hiertoe bestaande instrumenten te 
gebruiken, zoals onder meer de Europese 
innovatiepartnerschappen, de Europese 
technologieplatforms en de gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op het verslag-Carvalho, amendement 25.

Amendement 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
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Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.
Op het gebied van energie moet volledig 
gebruik worden gemaakt van de 
stuurgroep inzake het SET-Plan om de 
toepassing van de verordening inzake 
gemeenschappelijke bepalingen af te 
stemmen op het gebruik van 
veilingopbrengsten van fase 3 van het 
emissiehandelssysteem, NER300, 
projecten die gefinancierd worden via 
Horizon 2020 en nationale fondsen, zodat 
zij kunnen worden gebruikt voor de 
financiering van grootschalige 
demonstratieprojecten.

Or. en

Motivering

Voor energieprojecten bestaan vele potentieel grote financieringsbronnen, maar er zijn geen 
werkprocedures ontwikkeld om deze te coördineren, noch om de mensen die in de positie 
verkeren om de coördinatie op zich te nemen, samen te brengen. De stuurgroep inzake het SET-
Plan heeft overzicht over het nationale en Europese beleid op het gebied van energietechnologie, 
en zou daarom een passende kandidaat zijn voor deze taak.

Amendement 283
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
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beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.
Ook zijn deze deskundigengroepen 
samengesteld overeenkomstig de 40%-
doelstelling ten aanzien van de 
ondervertegenwoordigde sekse.

Or. en

Amendement 284
Hermann Winkler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal afkomstig zijn van 
groepen van onafhankelijke deskundigen 
die speciaal zijn opgericht om te adviseren 
over de uitvoering van Horizon 2020 en de 
specifieke doelstellingen ervan. De leden 
van deze deskundigengroepen dienen over 
de noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.
De Commissie ziet toe op een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
desbetreffende wetenschappelijke 
disciplines en belanghebbenden.

Or. de

Amendement 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
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deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties. 
Bij de samenstelling van de 
deskundigengroepen moet sprake zijn van 
geografisch en genderevenwicht.

Or. en

Amendement 286
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties.

De prioriteiten zullen ook op een breed 
scala aan advies en andere input zijn 
gebaseerd. Die zal onder meer afkomstig 
zijn van groepen van onafhankelijke 
deskundigen die speciaal zijn opgericht om 
te adviseren over de uitvoering van 
Horizon 2020 en de specifieke 
doelstellingen ervan. De leden van deze 
deskundigengroepen dienen over de 
noodzakelijke expertise en kennis te 
beschikken en verschillende 
beroepsachtergronden te hebben, zoals de 
industrie en maatschappelijke organisaties. 
De deskundigengroepen worden 
gekenmerkt door een evenwichtige 
vertegenwoordiging van alle lidstaten.

Or. en

Amendement 287
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de zichtbaarheid van het Horizon
2020-programma te verbeteren en de 
multi- en transdisciplinaire aard van de 
ontsluitende en industriële technologieën 
en de maatschappelijke uitdagingen te 
versterken, moeten specifieke strategische 
adviesraden worden opgezet. De raden 
zijn samengesteld uit desbetreffende 
belanghebbenden met een zeer goede 
reputatie en de juiste deskundigheid uit de 
academische onderzoekswereld en de 
industrie, eindgebruikers en het 
maatschappelijk middenveld, waardoor 
diverse sectoren en onderzoeksdomeinen 
aan bod komen via een open en 
transparante selectieprocedure. De raden 
geven de Commissie input en advies over 
de algemene strategie op lange en 
middellange termijn voor de betrokken 
ontsluitende en industriële technologieën 
en maatschappelijke uitdagingen, de 
opstelling van de werkprogramma's 
ervan, en de domeinen en criteria voor de 
oproepen tot het indienen van voorstellen. 
Hierbij maken ze gebruik van input die 
verstrekt wordt door relevante structuren 
zoals Europese technologieplatforms, 
Europese wetenschappelijke organisaties, 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

Or. en

(Zie amendement 25; PE489.688v01–00)

Motivering

De strategische adviesraden kunnen de zichtbaarheid van het Horizon 2020-programma en de 
coördinatie tussen verschillende reeds bestaande instrumenten verbeteren via evenwichtig 
samengestelde vertegenwoordigers op hoog niveau van de verschillende, voornaamste 
belanghebbenden (wetenschap, bedrijfsleven, politiek, maatschappelijk middenveld, 
eindgebruikers en anderen).

Amendement 288
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het stellen van prioriteiten kan ook 
rekening worden gehouden met de agenda 
voor strategisch onderzoek van Europese 
technologieplatforms of input van 
Europese innovatiepartnerschappen. Waar 
dat dienstig is, zullen ook publiek-publieke 
en publiek-private partnerschappen die uit 
hoofde van Horizon 2020 worden 
ondersteund aan het prioriteringsproces en 
de uitvoering bijdragen, overeenkomstig de 
regels die hiervoor in Horizon 2020 zijn 
neergelegd. Een andere hoeksteen van het 
prioriteringsproces zijn regelmatige 
interacties met eindgebruikers, burgers en 
maatschappelijke organisaties, via 
consensusconferenties, participatieve 
beoordelingen van technologie, 
rechtstreekse betrokkenheid bij 
onderzoeks- en innovatieprocessen en 
andere geëigende methoden.

Bij het stellen van prioriteiten kan ook 
rekening worden gehouden met de agenda 
voor strategisch onderzoek van Europese 
technologieplatforms of input van 
Europese innovatiepartnerschappen, op 
voorwaarde dat deze zijn opgesteld in 
overleg met een breed scala aan 
deskundigen en belanghebbenden. Waar 
dat dienstig is, zullen ook publiek-publieke 
en publiek-private partnerschappen die uit
hoofde van Horizon 2020 worden 
ondersteund aan het prioriteringsproces en 
de uitvoering bijdragen, overeenkomstig de 
regels die hiervoor in Horizon 2020 zijn 
neergelegd. Een andere hoeksteen van het 
prioriteringsproces zijn regelmatige 
interacties met eindgebruikers, burgers en 
maatschappelijke organisaties, via 
consensusconferenties, participatieve 
beoordelingen van technologie, 
rechtstreekse betrokkenheid bij 
onderzoeks- en innovatieprocessen en 
andere geëigende methoden.

Or. en

Amendement 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het stellen van prioriteiten kan ook 
rekening worden gehouden met de agenda 
voor strategisch onderzoek van Europese 
technologieplatforms of input van 
Europese innovatiepartnerschappen. Waar 
dat dienstig is, zullen ook publiek-publieke 
en publiek-private partnerschappen die uit 
hoofde van Horizon 2020 worden 
ondersteund aan het prioriteringsproces en 
de uitvoering bijdragen, overeenkomstig de 

Bij het stellen van prioriteiten kan ook 
rekening worden gehouden met de agenda 
voor strategisch onderzoek van Europese 
technologieplatforms of input van 
Europese innovatiepartnerschappen. Waar 
dat dienstig is, zullen ook publiek-publieke 
en publiek-private partnerschappen die uit 
hoofde van Horizon 2020 worden 
ondersteund aan het prioriteringsproces en 
de uitvoering bijdragen, overeenkomstig de 



PE492.816v01-00 72/127 AM\907982NL.doc

NL

regels die hiervoor in Horizon 2020 zijn 
neergelegd. Een andere hoeksteen van het 
prioriteringsproces zijn regelmatige 
interacties met eindgebruikers, burgers en 
maatschappelijke organisaties, via 
consensusconferenties, participatieve 
beoordelingen van technologie, 
rechtstreekse betrokkenheid bij 
onderzoeks- en innovatieprocessen en 
andere geëigende methoden.

regels die hiervoor in Horizon 2020 zijn 
neergelegd. Een andere hoeksteen van het 
prioriteringsproces zijn regelmatige 
interacties met eindgebruikers, burgers en 
maatschappelijke organisaties, evenals 
nationale en regionale autoriteiten, via 
consensusconferenties, participatieve 
beoordelingen van technologie, 
rechtstreekse betrokkenheid bij 
onderzoeks- en innovatieprocessen en 
andere geëigende methoden.

Or. en

Amendement 290
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 291
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien Horizon 2020 over een periode 
van zeven jaar wordt uitgevoerd, is het 
mogelijk dat de economische, 
maatschappelijke en beleidscontext van het 
programma aanzienlijk zal veranderen 
tijdens de looptijd ervan. Horizon 2020 
moet zich aan dergelijke veranderingen 
kunnen aanpassen. Vandaar dat voor elke 
specifieke doelstelling in de mogelijkheid 
is voorzien om in voorkomend geval ook 
activiteiten te ondersteunen die verder gaan 
dan onderstaande beschrijvingen, wanneer 
dat nodig is om te reageren op belangrijke 
ontwikkelingen, nieuwe beleidsbehoeften 
of onvoorziene gebeurtenissen.

Aangezien Horizon 2020 over een periode 
van zeven jaar wordt uitgevoerd, is het 
mogelijk dat de economische, 
maatschappelijke en beleidscontext van het 
programma aanzienlijk zal veranderen 
tijdens de looptijd ervan. Horizon 2020 
moet zich aan dergelijke veranderingen 
kunnen aanpassen. Ook moet het kunnen 
inspelen op eventuele mislukte pogingen 
om de deelname van alle lidstaten en hun 
regio's te verbreden. Vandaar dat voor elke 
specifieke doelstelling in de mogelijkheid 
is voorzien om in voorkomend geval ook 
activiteiten te ondersteunen die verder gaan 
dan onderstaande beschrijvingen, wanneer 
dat nodig is om te reageren op belangrijke 
ontwikkelingen, nieuwe beleidsbehoeften 
of onvoorziene gebeurtenissen.

Or. en

Amendement 292
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen wordt volledig 
geïntegreerd in alle algemene 
doelstellingen van Horizon 2020. Dat 
betekent onder meer dat er ruime 
mogelijkheden zullen zijn voor het 
ondersteunen van dergelijk onderzoek via 
de Europese Onderzoeksraad, de Marie 
Curie-acties of uit hoofde van de specifieke 
doelstelling "Onderzoeksinfrastructuur".

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen wordt volledig 
geïntegreerd in alle algemene 
doelstellingen van Horizon 2020. Dit type 
onderzoek moet ten volle in de 
werkprogramma's worden geïntegreerd 
door vertegenwoordiging in de 
programmacomités en 
deskundigengroepen die verantwoordelijk 
zijn voor de evaluatie van projecten en 
programma's op alle gebieden, en door de 
ontwikkeling van op de sociale 
wetenschappen gerichte oproepen. Dat 
betekent onder meer dat er ruime 
mogelijkheden zullen zijn voor het 
ondersteunen van dergelijk onderzoek via 
de Europese Onderzoeksraad, de Marie 
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Curie-acties of uit hoofde van de specifieke 
doelstelling "Onderzoeksinfrastructuur", en 
om dergelijk onderzoek te integreren in de 
oproepen voor de specifieke acties van de 
pijler "Maatschappelijke uitdagingen".

Or. en

Amendement 293
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen wordt volledig 
geïntegreerd in alle algemene 
doelstellingen van Horizon 2020. Dat 
betekent onder meer dat er ruime 
mogelijkheden zullen zijn voor het 
ondersteunen van dergelijk onderzoek via 
de Europese Onderzoeksraad, de Marie 
Curie-acties of uit hoofde van de specifieke 
doelstelling "Onderzoeksinfrastructuur".

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen wordt, als een 
horizontale as, volledig geïntegreerd in 
alle algemene doelstellingen van Horizon 
2020. Dat betekent onder meer dat er ruime 
mogelijkheden en financiering zullen zijn 
voor het ondersteunen van dergelijk 
onderzoek via de Europese 
Onderzoeksraad, de Marie Curie-acties of 
uit hoofde van de specifieke doelstelling 
"Onderzoeksinfrastructuur".

Or. en

Amendement 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen wordt volledig 
geïntegreerd in alle algemene 
doelstellingen van Horizon 2020. Dat 
betekent onder meer dat er ruime 
mogelijkheden zullen zijn voor het 
ondersteunen van dergelijk onderzoek via 
de Europese Onderzoeksraad, de Marie 
Curie-acties of uit hoofde van de specifieke 
doelstelling "Onderzoeksinfrastructuur".

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen wordt volledig 
geïntegreerd in alle algemene 
doelstellingen van Horizon 2020. Dat 
betekent onder meer dat er ruime 
mogelijkheden zullen zijn voor het 
ondersteunen van dergelijk onderzoek via 
de Europese Onderzoeksraad, de Marie 
Curie-acties en uit hoofde van de 
specifieke doelstelling 
"Onderzoeksinfrastructuur".
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Or. en

Amendement 295
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene, duurzame en eerlijke economie. In 
het kader van iedere uitdaging wordt een 
oproep tot het indienen van voorstellen 
gedaan, om universiteiten, organisaties, 
maatschappelijke organisaties (met 
inbegrip van ngo's), overheidsdiensten en 
ondernemingen (met name het mkb) die 
aan onderzoek doen en 
gemeenschappelijke doelstellingen en 
capaciteiten hebben, in staat te stellen om 
in onderlinge samenwerking van elkaar te 
leren en onderzoeksresultaten te bereiken 
die aan de behoeften van de verschillende 
soorten partners beantwoorden.
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Or. en

Amendement 296
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van insulaire, afgelegen, 
berg- en plattelandsgebieden, het 
onderzoeken en behouden van het 
culturele erfgoed en rijkdom, het in staat 
stellen van consumenten om een 
geïnformeerde keuze te maken, het tot 
stand brengen van een inclusief digitaal 
ecosysteem op basis van kennis en 
informatie, het ondersteunen van de 
besluitvorming over energiezaken en het 
creëren van een gebruikersvriendelijk 
Europees elektriciteitsnet, het ondersteunen 
van een vervoerbeleid dat op feiten en 
prognoses is gebaseerd, alsook activiteiten 
voor de beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

Or. en

Amendement 297
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2



AM\907982NL.doc 77/127 PE492.816v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie. Sociale en 
geesteswetenschappen zullen zorgen voor 
de deskundigheid om het genderaspect in 
alle uitdagingen systematisch aan te 
pakken.

Or. en

Amendement 298
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
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vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 
beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene, duurzame en eerlijke economie.

Or. en

Amendement 299
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteitsnet, het ondersteunen van een 
vervoerbeleid dat op feiten en prognoses is 
gebaseerd, alsook activiteiten voor de 

Onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen vormt ook een 
essentieel onderdeel van de activiteiten die 
nodig zijn voor het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, voor het 
vergroten van het effect ervan. Daarbij gaat 
het onder meer om activiteiten voor het 
vergroten van het inzicht in 
gezondheidsbepalende factoren en het 
optimaliseren van 
gezondheidszorgsystemen, het 
ondersteunen van beleid gericht op de 
"empowerment" van plattelandsgebieden 
en het in staat stellen van consumenten om 
een geïnformeerde keuze te maken, het 
ondersteunen van de besluitvorming over 
energiezaken en het creëren van een 
gebruikersvriendelijk Europees 
elektriciteits- en gasnet, het ondersteunen 
van een vervoerbeleid dat op feiten en 
prognoses is gebaseerd, alsook activiteiten 
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beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

voor de beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering, voor een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en voor een 
groene en duurzame economie.

Or. en

Amendement 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 
Europese samenlevingen, sociale innovatie, 
innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler.

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 
Europese samenlevingen, sociale innovatie, 
innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler. De 
sociale en geesteswetenschappen moeten 
deel uitmaken van Horizon 2020 als een 
onafhankelijke uitdaging met een op z'n 
minst toereikend budget, zoals in het 
vorige kaderprogramma.

Or. en

Amendement 301
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 
Europese samenlevingen, sociale innovatie, 

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Gelijkwaardige, 
inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" steun verleend aan 
onderzoek in de sociale en 
geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 
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innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler.

Europese samenlevingen, sociale innovatie, 
innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler.
Maatregelen voor een groene en 
duurzame economie evenals maatregelen 
voor een genderbewuste en 
genderondersteunende maatschappij.

Or. en

Amendement 302
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 
Europese samenlevingen, sociale innovatie, 
innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler.

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 
Europese samenlevingen, politieke inclusie 
en democratische participatie, de rol van 
massamedia en de formatie van de 
publieke ruimte, sociale innovatie, 
innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler.

Or. en

Amendement 303
Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale transformaties in 

Daarnaast wordt uit hoofde van de 
specifieke doelstelling "Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen" 
steun verleend aan onderzoek in de sociale 
en geesteswetenschappen naar horizontale 
vraagstukken, zoals intelligente en 
duurzame groei, sociale en culturele 
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Europese samenlevingen, sociale innovatie, 
innovatie in de publieke sector en de 
positie van Europa als mondiale speler.

transformaties in Europese samenlevingen, 
sociale innovatie, innovatie in de publieke 
sector en de positie van Europa als 
mondiale speler.

Or. it

Amendement 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. Kleine en middelgrote ondernemingen 
(mkb)

1.3. De industrie en kleine en middelgrote 
ondernemingen (mkb)

Or. en

Amendement 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 heeft de potentie om 
Europa daadwerkelijk concurrerend te 
maken, en zal zorgen voor een bredere 
deelname van private ondernemingen aan 
alle onderdelen van het programma, met 
name binnen deel II ("Industrieel 
leiderschap) en deel III 
("Maatschappelijke uitdagingen"). De 
samenwerking tussen de academische en 
industriële wereld – een drijvende kracht 
voor innovatie – zal worden 
geïntensiveerd, zodat de dynamische 
interactie tussen activiteiten op het vlak 
van basisonderzoek, toegepast onderzoek 
en ontwikkeling en demonstratie volledig 
tot bloei kan komen.

Or. en
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Amendement 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 bis van 
Horizon 2020 zal een sneltraject voor 
innovatie in het kader van de specifieke 
doelstelling "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën" en deel III 
"Maatschappelijke uitdagingen" 
versnelde mogelijkheden bieden voor 
projecten die gericht zijn op het op de 
markt brengen van innovatieve ideeën. 
Hoewel het sneltraject voor innovatie 
open zal staan voor alle soorten 
deelnemers, zal het naar verwachting een 
hoog aantal deelnemers uit de industrie 
trekken, voor wie tijd een cruciale factor 
is als het gaat om het omzetten van een 
innovatief idee in een zakelijk succes.

Or. en

Amendement 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 stimuleert en ondersteunt op 
een geïntegreerde wijze voor alle 
specifieke doelstellingen de participatie 
van het mkb.

Horizon 2020 stimuleert en ondersteunt op 
een geïntegreerde wijze voor alle 
specifieke doelstellingen de participatie 
van het mkb, met name in de fasen vlak 
voor het op de markt brengen van het 
project.

Or. en

Amendement 308
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 stimuleert en ondersteunt op 
een geïntegreerde wijze voor alle 
specifieke doelstellingen de participatie 
van het mkb.

Horizon 2020 stimuleert en ondersteunt op 
een geïntegreerde wijze voor alle 
specifieke doelstellingen de participatie 
van micro-ondernemingen en het mkb.

Or. ro

Amendement 309
Angelika Niebler

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen, naar het 
mkb gaat.

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Het specifieke mkb-
instrument is gericht op bijzonder 
innovatieve kleine en middelgrote 
ondernemingen die een sterke ambitie aan 
de dag leggen om te ontwikkelen, groeien 
en een internationale dimensie te 
verwerven, ongeacht het feit of deze 
ondernemingen onderzoekgericht en 
high-tech of niet-onderzoekgericht zijn.
Deze geïntegreerde aanpak zal er naar 
verwachting toe leiden dat minimaal 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor de specifieke doelstelling 
"Leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën" en de 
matschappelijke uitdagingen naar het mkb 
gaat, naast de deelname van het mkb aan 
andere niet-mkb-gerichte projecten.

Or. en
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Amendement 310
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen
die voor de specifieke doelstelling 
"Innovatie in het mkb" (specifiek mkb-
instrument) zijn geformuleerd, toegepast 
voor de specifieke doelstelling 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" en voor deel III 
"maatschappelijke uitdagingen". Deze 
geïntegreerde aanpak zal er naar 
verwachting toe leiden dat 15 procent van 
de totale gecombineerde begroting voor 
deze onderdelen, naar het mkb gaat.

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 wordt op het mkb toegespitste steun 
verleend voor alle vormen van innovatie 
in het mkb, via een reeks programma's en 
instrumenten zoals geformuleerd in de 
specifieke doelstelling "Innovatie in het 
mkb". Er wordt met name een specifiek 
mkb-instrument toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen", met een budget van ten 
minste 10 procent van de totale Horizon 
2020-begroting. Deze geïntegreerde 
aanpak zal er naar verwachting toe leiden 
dat ten minste 20 procent van de totale 
gecombineerde begroting voor deze 
onderdelen naar het mkb gaat.

Or. en

Amendement 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Minimaal 20 procent van de 
totale gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op 
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begroting voor deze onderdelen, naar het 
mkb gaat.

het gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" wordt 
gebruikt in het kader van het mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen, naar het 
mkb gaat.

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Het specifieke mkb-
instrument, dat gericht is op alle soorten 
kleine en middelgrote ondernemingen met 
innovatiepotentieel, wordt consistent en 
via een enkel beheer ten uitvoer gelegd. 
Deze geïntegreerde aanpak zal er naar 
verwachting toe leiden dat 15 procent van 
de totale gecombineerde begroting voor 
deze onderdelen, naar het mkb gaat.

Or. en

Amendement 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
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specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen, naar het 
mkb gaat.

specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen naar het 
mkb en/of kleine en middelgrote projecten 
gaat.

Or. en

Amendement 314
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
zal er naar verwachting toe leiden dat 
15 procent van de totale gecombineerde 
begroting voor deze onderdelen, naar het 
mkb gaat.

Overeenkomstig artikel 18 van Horizon 
2020 worden de specifieke maatregelen die 
voor de specifieke doelstelling "Innovatie 
in het mkb" (specifiek mkb-instrument) 
zijn geformuleerd, toegepast voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en voor deel III "maatschappelijke 
uitdagingen". Deze geïntegreerde aanpak 
leidt er toe dat 30 procent van de totale 
gecombineerde begroting voor deze 
onderdelen naar het mkb gaat.

Or. it

Motivering

Om te bereiken dat de doelstelling "Leiderschap in ontsluitende en industriële technologieën" 
wordt gehaald, is het van strategisch belang dat het mkb veel sterker wordt gestimuleerd om aan 
het kaderprogramma deel te nemen dan de Commissie nu voorstelt.

Amendement 315
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 316
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de schuldfaciliteit ontvangen 
individuele begunstigden een lening voor 
investeringen in onderzoek en innovatie, 
ontvangen financiële intermediairs die 
leningen aan begunstigden verstrekken een 
garantie, en worden combinaties van 
leningen en garanties verstrekt, alsook 
garanties of tegengaranties voor nationale 
of regionale schuldfinancieringsregelingen. 
Deze faciliteit voorziet in een mkb-loket 
dat leningen verstrekt aan door onderzoek 
en innovatie aangestuurde mkb-
ondernemingen, als aanvulling op de mkb-
financiering via de leninggarantiefaciliteit 
in het kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb.

Via de schuldfaciliteit ontvangen 
individuele begunstigden een lening voor 
investeringen in onderzoek en innovatie, 
ontvangen financiële intermediairs die 
leningen aan begunstigden verstrekken een 
garantie, en worden combinaties van 
leningen en garanties verstrekt, alsook 
garanties of tegengaranties voor nationale 
of regionale schuldfinancieringsregelingen. 
Deze faciliteit voorziet in een mkb-loket 
dat leningen verstrekt aan door onderzoek 
en innovatie aangestuurde mkb-
ondernemingen, als aanvulling op de mkb-
financiering via de leninggarantiefaciliteit 
in het kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan aanvragen van het mkb en 
andere organen uit minder ontwikkelde 
regio's.

Or. en

Amendement 317
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via de schuldfaciliteit ontvangen 
individuele begunstigden een lening voor 
investeringen in onderzoek en innovatie, 
ontvangen financiële intermediairs die 
leningen aan begunstigden verstrekken een 
garantie, en worden combinaties van 
leningen en garanties verstrekt, alsook 
garanties of tegengaranties voor nationale 
of regionale schuldfinancieringsregelingen. 
Deze faciliteit voorziet in een mkb-loket 
dat leningen verstrekt aan door onderzoek 
en innovatie aangestuurde mkb-
ondernemingen, als aanvulling op de mkb-
financiering via de leninggarantiefaciliteit 
in het kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb.

Via de schuldfaciliteit ontvangen 
individuele begunstigden een lening voor 
investeringen in onderzoek en innovatie, 
ontvangen financiële intermediairs die 
leningen aan begunstigden verstrekken een 
garantie, en worden combinaties van 
leningen en garanties verstrekt, alsook 
garanties of tegengaranties voor nationale,
regionale en lokale 
schuldfinancieringsregelingen. Deze 
faciliteit voorziet in een mkb-loket dat 
leningen verstrekt aan door onderzoek en 
innovatie aangestuurde mkb-
ondernemingen, als aanvulling op de mkb-
financiering via de leninggarantiefaciliteit 
in het kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb.

Or. ro

Amendement 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eigenvermogensfaciliteit verstrekt 
risico- en/of mezzaninekapitaal aan 
individuele ondernemingen in de 
aanloopfase (startersloket). De faciliteit zal 
ook uitbreidings- en groei-investeringen 
kunnen doen in samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor groei in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb, onder meer via fondsen-van-fondsen.

De eigenvermogensfaciliteit verstrekt 
risico- en/of mezzaninekapitaal aan 
individuele ondernemingen in de 
aanloopfase (startersloket) en ondersteunt 
de processen voor de overdracht van 
kennis en technologie in de 
precommerciële fases (conceptvalidatie). 
De faciliteit zal ook uitbreidings- en groei-
investeringen kunnen doen in samenhang 
met de eigenvermogensfaciliteit voor groei 
in het kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb, onder meer via fondsen-van-fondsen.

Or. en
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Amendement 319
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eigenvermogensfaciliteit verstrekt 
risico- en/of mezzaninekapitaal aan 
individuele ondernemingen in de 
aanloopfase (startersloket). De faciliteit zal 
ook uitbreidings- en groei-investeringen 
kunnen doen in samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor groei in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb, onder meer via fondsen-van-fondsen.

De eigenvermogensfaciliteit verstrekt 
risico- en/of mezzaninekapitaal aan 
individuele ondernemingen in de 
aanloopfase (startersloket). Er wordt 
bijzondere aandacht geschonken aan 
ondernemingen in minder ontwikkelde 
regio's. De faciliteit zal ook uitbreidings-
en groei-investeringen kunnen doen in 
samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor groei in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb, onder meer via fondsen-van-fondsen.

Or. en

Amendement 320
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eigenvermogensfaciliteit verstrekt 
risico- en/of mezzaninekapitaal aan 
individuele ondernemingen in de 
aanloopfase (startersloket). De faciliteit zal 
ook uitbreidings- en groei-investeringen 
kunnen doen in samenhang met de 
eigenvermogensfaciliteit voor groei in het 
kader van het programma voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb, onder meer via fondsen-van-fondsen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

(Taalkundig amendement alleen van toepassing op de Italiaanse versie.)

Motivering

De Italiaanse versie bevatte de term "equity", maar deze kan ook naar het Italiaans worden 
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vertaald.

Amendement 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze faciliteiten vervullen een hoofdrol 
voor de specifieke doelstelling "Toegang 
tot risicokapitaal" maar kunnen eventueel 
ook voor de andere specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 worden 
aangewend.

Deze faciliteiten vervullen een hoofdrol 
voor de specifieke doelstelling "Toegang 
tot risicokapitaal" maar kunnen eventueel 
ook voor de andere specifieke 
doelstellingen van Horizon 2020 worden 
aangewend.

Er wordt actief gestreefd naar een zo 
breed mogelijke deelname aan het 
programma door bedrijven en/of 
organisaties uit alle lidstaten, en naar een 
aanzienlijke vereenvoudiging van de 
toegang tot financiering.

Or. en

Amendement 322
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermogens- en het mkb-loket van de 
schuldenfaciliteit worden uitgevoerd als 
twee financiële instrumenten van de EU 
die eigen middelen en schuldfinanciering 
verstrekken om het onderzoek en innovatie 
en de groei in het mkb te ondersteunen, in 
samenhang met de vermogens- en 
schuldfaciliteit in het kader van het 
programma en voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb.

De vermogens- en het mkb-loket van de 
schuldenfaciliteit worden uitgevoerd als 
twee financiële instrumenten van de EU 
die eigen middelen en schuldfinanciering 
verstrekken om het onderzoek en innovatie 
en de groei in het mkb te ondersteunen, in 
samenhang met de vermogens- en 
schuldfaciliteit in het kader van het 
programma en voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb. Ten minste een derde van de 
begroting voor financiële instrumenten in 
het kader van het programma Horizon 
2020 wordt voor het mkb gereserveerd.
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Or. en

Amendement 323
Oreste Rossi

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermogens- en het mkb-loket van de 
schuldenfaciliteit worden uitgevoerd als 
twee financiële instrumenten van de EU 
die eigen middelen en schuldfinanciering 
verstrekken om het onderzoek en innovatie 
en de groei in het mkb te ondersteunen, in 
samenhang met de vermogens- en 
schuldfaciliteit in het kader van het 
programma en voor het 
concurrentievermogen van bedrijven en het 
mkb.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. it

(Taalkundig amendement alleen van toepassing op de Italiaanse versie.)

Motivering

De Italiaanse versie bevatte de term "equity", maar deze kan ook naar het Italiaans worden 
vertaald.

Amendement 324
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie die op EU-niveau 
worden gefinancierd, is de mogelijkheid 
om de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten,
alsook om sociale en economische groei te 
bevorderen. Vandaar dat Horizon 2020 
voor alle specifieke doelstellingen voorziet 
in specifieke steun voor verspreiding 
(onder meer door onderzoeksresultaten 
algemeen toegankelijk te maken), 
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communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

communicatie en dialoog, met een sterke 
nadruk op het communiceren van 
resultaten aan eindgebruikers, burgers, 
maatschappelijke organisaties, de industrie 
en beleidsmakers. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van netwerken voor 
informatieoverdracht en centrale digitale 
databanken en digitale bibliotheken. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.
Onderzoekspublicaties die deels of 
volledig door Horizon 2020 zijn 
gefinancierd, zijn verplicht gratis en vrij 
toegankelijk. Ook zal open toegang tot 
wetenschappelijke gegevens die 
geproduceerd of verzameld werden bij uit 
hoofde van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek en die verband houden met de 
desbetreffende publicaties worden 
bevorderd, met het doel wetenschappelijke 
samenwerking te versterken en de 
validatie van wetenschappelijke methoden 
en resultaten mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
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toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie. Om de informatie 
toegankelijker te maken en een 
instrument te ontwikkelen dat alle door de 
onderzoekswereld gewenste informatie 
biedt, moet Cordis, mede gelet op de 
noodzaak van transparantie, worden 
herzien en een duidelijker, flexibeler 
structuur krijgen.

Or. en

Amendement 326
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding, 
communicatie en dialoog, met een sterke 
nadruk op het communiceren van 
resultaten aan eindgebruikers, burgers, 
maatschappelijke organisaties, de industrie 
en beleidsmakers. De communicatie dient 
genderbewust te zijn. Hiervoor kan 
gebruik worden gemaakt van netwerken 
voor informatieoverdracht. Bij de 
communicatieactiviteiten die in het kader 
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kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

van Horizon 2020 worden uitgevoerd, zal 
ook worden geprobeerd om het publiek 
door middel van publicaties, evenementen, 
kennisarchieven, databanken, websites of 
sociale media meer bewust te maken van 
het belang van onderzoek en innovatie. De 
vrije open toegang tot publicaties en 
wetenschappelijke gegevens die het 
resultaat zijn van of verzameld werden bij 
uit hoofde van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek, zal worden gestimuleerd.

Or. en

Amendement 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie. Publicaties die het 
resultaat zijn van onderzoek dat uit 
hoofde van Horizon 2020 werd 
gefinancierd, zijn verplicht gratis en vrij 
toegankelijk. Ook moet de gratis vrije 
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toegang tot wetenschappelijke gegevens 
die tot stand gekomen of vergaard zijn via 
uit hoofde van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek worden bevorderd.

Or. en

Amendement 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding, 
communicatie en dialoog, met een sterke 
nadruk op het communiceren van 
resultaten aan eindgebruikers, burgers, 
maatschappelijke organisaties, de industrie 
en beleidsmakers. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van netwerken voor 
informatieoverdracht. Bij de 
communicatieactiviteiten die in het kader 
van Horizon 2020 worden uitgevoerd, zal 
ook worden geprobeerd om het publiek 
door middel van publicaties, evenementen, 
kennisarchieven, databanken, websites of 
sociale media meer bewust te maken van 
het belang van onderzoek en innovatie. De 
duurzame vrije toegang tot publicaties die 
tot stand zijn gekomen via in het kader 
van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek, zal worden gestimuleerd, en de 
publicatiekosten zijn waar passend 
subsidiabel.

Or. en

Amendement 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie. De communicatie 
zal namens de Europese Unie worden 
gevoerd, en zal erop gericht zijn grotere 
bekendheid te geven aan de ERC.

Or. fr

Amendement 330
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 



AM\907982NL.doc 97/127 PE492.816v01-00

NL

specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie. Ook zullen deze
activiteiten erop gericht zijn de rol van 
vrouwelijke onderzoekers en innovatoren 
te bevorderen en benadrukken.

Or. en

Amendement 331
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
kader van Horizon 2020 worden 

Een belangrijke toegevoegde waarde van 
onderzoek en innovatie dat op EU-niveau 
wordt gefinancierd, is de mogelijkheid om 
de resultaten ervan over de hele Unie te 
verspreiden en zo hun effect te vergroten. 
Vandaar dat Horizon 2020 voor alle 
specifieke doelstellingen voorziet in 
specifieke steun voor verspreiding (onder 
meer door onderzoeksresultaten en uit 
onderzoek verkregen gegevens algemeen 
toegankelijk te maken), communicatie en 
dialoog, met een sterke nadruk op het 
communiceren van resultaten aan 
eindgebruikers, burgers, maatschappelijke 
organisaties, de industrie en beleidsmakers. 
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
netwerken voor informatieoverdracht. Bij 
de communicatieactiviteiten die in het 
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uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

kader van Horizon 2020 worden 
uitgevoerd, zal ook worden geprobeerd om 
het publiek door middel van publicaties, 
evenementen, kennisarchieven, 
databanken, websites of sociale media 
meer bewust te maken van het belang van 
onderzoek en innovatie.

Or. fr

Amendement 332
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 333
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 334
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het zwaartepunt van internationale 
samenwerking ligt bij Horizon 2020 op 
samenwerking met de volgende groepen 
van landen: 

Het zwaartepunt van internationale 
samenwerking ligt bij Horizon 2020 op 
samenwerking met geïndustrialiseerde en 
opkomende economieën, kandidaat-
lidstaten en nabuurschapslanden en 
ontwikkelingslanden.

Or. fr

Motivering

De lijst met groepen landen waarop de nadruk moet liggen, is dezelfde als die van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, maar de volgorde is veranderd. De opkomende economieën 
die als tweede op de lijst stonden, staan nu bovenaan. Aangezien twee alinea's verder geen 
strategische aanpak is aangekondigd (en de mededeling van de Commissie over samenwerking 
pas in de herfst wordt verwacht) is het voortijdig om deze groepen landen een prioritaire 
volgorde te geven.

Amendement 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het zwaartepunt van internationale 
samenwerking ligt bij Horizon 2020 op 
samenwerking met de volgende groepen 
van landen:

Het zwaartepunt van internationale 
samenwerking ligt bij Horizon 2020 op 
samenwerking met de volgende groepen 
van landen: geïndustrialiseerde en 
opkomende economieën, kandidaat-
lidstaten en nabuurschapslanden en 
ontwikkelingslanden.

Or. fr

Motivering

De lijst met groepen landen waarop de nadruk moet liggen, is dezelfde als die van het zevende 
kaderprogramma, maar de volgorde is veranderd. De opkomende economieën die als tweede op 
de lijst stonden, staan nu bovenaan. Aangezien twee alinea's verder geen strategische aanpak is 
aangekondigd (en de mededeling van de Commissie over samenwerking pas in de herfst wordt 
verwacht) is het voortijdig om deze groepen landen een prioritaire volgorde te geven.

Amendement 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) geïndustrialiseerde en opkomende 
economieën:

Schrappen

Or. fr

Amendement 337
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) geïndustrialiseerde en opkomende 
economieën:

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Verplaatst naar de hoofdalinea. Aangezien twee alinea's verder geen strategische aanpak is 
aangekondigd (en de mededeling van de Commissie over samenwerking pas in de herfst wordt 
verwacht) is het voortijdig om deze groepen landen een prioritaire volgorde te geven.

Amendement 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) toetredings- en buurlanden; Schrappen

Or. fr

Amendement 339
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) toetredings- en buurlanden; Schrappen

Or. fr

Motivering

Verplaatst naar de hoofdalinea. Aangezien twee alinea's verder geen strategische aanpak is 
aangekondigd (en de mededeling van de Commissie over samenwerking pas in de herfst wordt 
verwacht) is het voortijdig om deze groepen landen een prioritaire volgorde te geven.

Amendement 340
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) ontwikkelingslanden. Schrappen

Or. fr
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Motivering

Verplaatst naar de hoofdalinea. Aangezien twee alinea's verder geen strategische aanpak is 
aangekondigd (en de mededeling van de Commissie over samenwerking pas in de herfst wordt 
verwacht) is het voortijdig om deze groepen landen een prioritaire volgorde te geven.

Amendement 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) ontwikkelingslanden. Schrappen

Or. fr

Amendement 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig zal Horizon 2020 
samenwerking op regionaal of multilateraal 
niveau ondersteunen. Internationale 
samenwerking bij onderzoek en innovatie 
is een sleutelonderdeel van de mondiale 
verbintenissen van de EU en zal een 
belangrijke rol spelen bij het partnerschap 
van de Unie met ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor het verwezenlijken van 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling.

Horizon 2020 zal samenwerking op 
regionaal of multilateraal niveau 
ondersteunen. Internationale samenwerking 
bij onderzoek en innovatie is een 
sleutelonderdeel van de mondiale 
verbintenissen van de EU en zal een 
belangrijke rol spelen bij het partnerschap 
van de Unie met ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor het verwezenlijken van 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling. Overeenkomstig het EU-
ontwikkelingsbeleid, moeten de specifieke 
programma's worden uitgevoerd in 
samenwerking met deze landen, in 
sectoren die de basis leggen voor groei en 
ervoor helpen zorgen dat deze inclusief is, 
met name wat betreft sociale 
bescherming, de gezondheidszorg en 
onderwijs, evenals milieubescherming, het 
tegengaan van klimaatverandering en 
aanpassingsmaatregelen.

Or. fr
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Amendement 343
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig zal Horizon 2020 
samenwerking op regionaal of multilateraal 
niveau ondersteunen. Internationale 
samenwerking bij onderzoek en innovatie 
is een sleutelonderdeel van de mondiale 
verbintenissen van de EU en zal een 
belangrijke rol spelen bij het partnerschap 
van de Unie met ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor het verwezenlijken van 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling.

Horizon 2020 zal samenwerking op 
regionaal of multilateraal niveau 
ondersteunen. Internationale samenwerking 
bij onderzoek en innovatie is een 
sleutelonderdeel van de mondiale 
verbintenissen van de EU en zal een 
belangrijke rol spelen bij het partnerschap 
van de Unie met ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor het verwezenlijken van 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling. Overeenkomstig het EU-
ontwikkelingsbeleid, moeten de specifieke 
programma's worden uitgevoerd in 
samenwerking met deze landen, in 
sectoren die de basis leggen voor groei en 
ervoor helpen zorgen dat deze inclusief is, 
met name wat betreft sociale 
bescherming, de gezondheidszorg en 
onderwijs, evenals milieubescherming, het 
tegengaan van klimaatverandering en 
aanpassingsmaatregelen.

Or. fr

Amendement 344
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig zal Horizon 2020 
samenwerking op regionaal of multilateraal 
niveau ondersteunen. Internationale 
samenwerking bij onderzoek en innovatie 
is een sleutelonderdeel van de mondiale 
verbintenissen van de EU en zal een 
belangrijke rol spelen bij het partnerschap 

Horizon 2020 zal samenwerking op 
regionaal of multilateraal niveau 
ondersteunen. Internationale samenwerking 
bij onderzoek en innovatie is een 
sleutelonderdeel van de mondiale 
verbintenissen van de EU en zal een 
belangrijke rol spelen bij het partnerschap 
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van de Unie met ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor het verwezenlijken van 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling.

van de Unie met ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld voor het verwezenlijken van 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling. Overeenkomstig het EU-
ontwikkelingsbeleid, moeten de specifieke 
programma's worden uitgevoerd in 
samenwerking met deze landen, in 
sectoren die de basis leggen voor groei en 
ervoor helpen zorgen dat deze inclusief is, 
met name wat betreft sociale 
bescherming, de gezondheidszorg en 
onderwijs, evenals milieubescherming, het 
tegengaan van klimaatverandering en 
aanpassingsmaatregelen.

Or. fr

Motivering

Er zij op gewezen dat de maatregelen voor ontwikkelingslanden moeten worden ingepast in de 
bredere context van de doelstellingen van het EU-ontwikkelingsbeleid, zoals omschreven in de 
mededeling "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor 
verandering" (COM(2011)0637).

Amendement 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 van Horizon 2020 omschrijft de 
algemene beginselen voor de deelname van 
organisaties uit derde landen en 
internationale organisaties. Aangezien 
onderzoek en innovatie in de regel veel 
baat hebben van openheid richting derde 
landen, zal ook voor Horizon 2020 het 
beginsel van algemene openheid gelden, en 
worden derde landen aangemoedigd om op 
hun beurt hun programma's open te stellen 
voor deelnemers uit de EU. Voor een 
aantal terreinen is mogelijk een meer 
voorzichtige aanpak gewenst, om de 
Europese belangen te beschermen.

Artikel 21 van Horizon 2020 omschrijft de 
algemene beginselen voor de deelname van 
organisaties uit derde landen en 
internationale organisaties. Aangezien 
onderzoek en innovatie in de regel veel 
baat hebben van openheid richting derde 
landen, zal ook voor Horizon 2020 het 
beginsel van algemene openheid gelden, en 
worden derde landen aangemoedigd om op 
hun beurt hun programma's open te stellen 
voor deelnemers uit de EU.

Or. en
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Amendement 346
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt een scala aan gerichte 
acties uitgevoerd waarbij ten aanzien van
internationale samenwerking een 
strategische aanpak op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel wordt gehanteerd en coördinatie 
en synergie met activiteiten van lidstaten 
wordt bevorderd. Hiervoor is onder meer 
voorzien in een mechanisme voor het 
ondersteunen van gezamenlijke oproepen 
en in de mogelijkheid om programma's 
samen met derde landen of internationale 
organisaties te cofinancieren.

Er worden gerichte acties uitgevoerd 
waarbij een strategische aanpak op basis 
van gemeenschappelijk belang en 
wederzijds voordeel wordt gehanteerd. Er 
zal worden gestreefd naar coördinatie en 
synergie met activiteiten van lidstaten. 
Hiervoor is onder meer voorzien in een 
mechanisme voor het ondersteunen van 
gezamenlijke oproepen en in de 
mogelijkheid om programma's samen met 
derde landen of internationale organisaties 
te cofinancieren.

Or. fr

Amendement 347
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt een scala aan gerichte 
acties uitgevoerd waarbij ten aanzien van 
internationale samenwerking een 
strategische aanpak op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel wordt gehanteerd en coördinatie 
en synergie met activiteiten van lidstaten 
wordt bevorderd. Hiervoor is onder meer 
voorzien in een mechanisme voor het 
ondersteunen van gezamenlijke oproepen 
en in de mogelijkheid om programma's 
samen met derde landen of internationale 
organisaties te cofinancieren.

Er worden gerichte acties uitgevoerd 
waarbij een strategische aanpak op basis 
van gemeenschappelijk belang en 
wederzijds voordeel wordt gehanteerd. Er 
zal worden gestreefd naar coördinatie en 
synergie met activiteiten van lidstaten. 
Hiervoor is onder meer voorzien in een 
mechanisme voor het ondersteunen van 
gezamenlijke oproepen en in de 
mogelijkheid om programma's samen met 
derde landen of internationale organisaties 
te cofinancieren.

Or. fr
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Motivering

Inspanningen om het nationaal beleid van de lidstaten op elkaar af te stemmen moeten uiteraard 
altijd worden aangemoedigd, maar gezien de praktische moeilijkheden en traagheid waarmee 
het zevende kaderprogramma te kampen heeft gehad, kunnen zij niet als zaligmakend worden
beschouwd. De Unie moet ook in de positie verkeren om uit eigen beweging doeltreffende 
initiatieven te nemen, zonder talloze oproepen tot gezamenlijk optreden aan de lidstaten te 
hoeven richten. Deze opties moeten beiden open blijven, wat door de huidige bewoording niet 
wordt gegarandeerd.

Amendement 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast wordt een scala aan gerichte 
acties uitgevoerd waarbij ten aanzien van 
internationale samenwerking een 
strategische aanpak op basis van 
gemeenschappelijk belang en wederzijds 
voordeel wordt gehanteerd en coördinatie 
en synergie met activiteiten van lidstaten 
wordt bevorderd. Hiervoor is onder meer 
voorzien in een mechanisme voor het 
ondersteunen van gezamenlijke oproepen 
en in de mogelijkheid om programma's 
samen met derde landen of internationale 
organisaties te cofinancieren.

Er worden gerichte acties uitgevoerd 
waarbij een strategische aanpak op basis 
van gemeenschappelijk belang en 
wederzijds voordeel wordt gehanteerd. Er 
zal worden gestreefd naar coördinatie en 
synergie met activiteiten van lidstaten. 
Hiervoor is onder meer voorzien in een 
mechanisme voor het ondersteunen van 
gezamenlijke oproepen en in de 
mogelijkheid om programma's samen met 
derde landen of internationale organisaties 
te cofinancieren.

Or. fr

Motivering

Inspanningen om het nationaal beleid van de lidstaten op elkaar af te stemmen moeten uiteraard 
altijd worden aangemoedigd, maar gezien de praktische moeilijkheden en traagheid waarmee 
het zevende kaderprogramma te kampen heeft gehad, kunnen zij niet als zaligmakend worden 
beschouwd. De Unie moet ook in de positie verkeren om uit eigen beweging doeltreffende 
initiatieven te nemen, zonder talloze oproepen tot gezamenlijk optreden aan de lidstaten te 
hoeven richten. Deze opties moeten beiden open blijven, wat door de huidige bewoording niet 
wordt gegarandeerd.

Amendement 349
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voortzetting van het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP2), 
betreffende klinische proeven voor 
medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose;

(a) voortzetting en versterking van het 
Partnerschap voor klinische proeven tussen 
Europese en ontwikkelingslanden 
(EDCTP2), betreffende klinische proeven 
voor medische ingrepen tegen hiv, malaria 
en tuberculose;

Or. fr

Motivering

Na enkele kinderziekten lijkt het EDCTP2 op dreef te zijn gekomen en is het doeltreffend genoeg 
gebleken om aanzienlijke externe financieringsbedragen aan te trekken. Als het meer middelen 
krijgt toegekend, kan het de moeite waard zijn het toepassingsgebied van het partnerschap uit te 
breiden tot infectieziekten die momenteel worden verwaarloosd.

Amendement 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voortzetting van het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP2), 
betreffende klinische proeven voor 
medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose;

(a) voortzetting en versterking van het 
Partnerschap voor klinische proeven tussen 
Europese en ontwikkelingslanden 
(EDCTP2), betreffende klinische proeven 
voor medische ingrepen tegen hiv, malaria 
en tuberculose;

Or. fr

Motivering

Na enkele kinderziekten lijkt het EDCTP2 op dreef te zijn gekomen en is het doeltreffend genoeg 
gebleken om aanzienlijke externe financieringsbedragen aan te trekken. Als het meer middelen 
krijgt toegekend, kan het de moeite waard zijn het toepassingsgebied van het partnerschap uit te 
breiden tot infectieziekten die momenteel worden verwaarloosd.

Amendement 351
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voortzetting van het Partnerschap voor 
klinische proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP2), 
betreffende klinische proeven voor 
medische ingrepen tegen hiv, malaria en 
tuberculose;

(a) voortzetting en versterking van het 
Partnerschap voor klinische proeven tussen 
Europese en ontwikkelingslanden 
(EDCTP2), betreffende klinische proeven 
voor medische ingrepen tegen hiv, malaria 
en tuberculose;

Or. fr

Amendement 352
Seán Kelly

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) radioastronomisch onderzoek door 
Europa en Afrika, waarbij de eigen 
investeringen en geografische voordelen 
van Afrika optimaal worden gebruikt voor 
een wederzijds voordelig partnerschap 
met Europa, zoals werd bepleit in de door 
het Parlement aangenomen schriftelijke 
verklaring 45/2011 en tijdens de top van 
de Afrikaanse Unie in 2011.

Or. en

Amendement 353
Henri Weber

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) deze strategische aanpak moet ertoe 
leiden dat 4 procent van de financiële 
middelen van Horizon 2020 voor 
internationale samenwerkingsprojecten 
wordt gereserveerd.

Or. fr
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Amendement 354
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 2 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze strategische aanpak moet ertoe 
leiden dat 4 procent van de financiële 
middelen van Horizon 2020 voor 
internationale samenwerkingsprojecten 
wordt gereserveerd.

Or. fr

Motivering

Het benoemen van het percentage middelen dat is toegewezen voor internationale samenwerking 
is in overeenstemming met de artikelen 180 en 182 van het VWEU. Aangezien de begroting voor 
horizontale acties nog niet is vastgesteld, is het te vroeg om te weten welk percentage van de 
middelen van de zevende kaderovereenkomst voor dit type samenwerking is gereserveerd, maar 
dit zal waarschijnlijk rond de 2-2,5% liggen. Het in bovenstaand amendement genoemde 
percentage (4%) komt overeen met het gemiddelde van de periode 1990-2006.

Amendement 355
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden horizontale acties bevorderd die 
zowel op deel I "Wetenschap op 
topniveau" en "Maatschappelijke 
uitdagingen" als op de doelstelling 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" betrekking hebben en zijn 
gericht op het ontwikkelen van nieuwe 
kennis, toekomstige en opkomende 
technologieën, onderzoeksinfrastructuren 
en sleutelcompetenties. 
Onderzoeksinfrastructuren worden 
geschikt gemaakt voor een breder gebruik 
in de samenleving dan alleen onderzoek, 
bijvoorbeeld voor overheidsdiensten, 
wetenschapsbevordering, civiele veiligheid 

Er worden horizontale acties bevorderd die 
zowel op deel I "Wetenschap op 
topniveau" en "Maatschappelijke 
uitdagingen" als op de doelstelling 
"Leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën" betrekking hebben en zijn 
gericht op het ontwikkelen van nieuwe 
kennis, toekomstige en opkomende 
technologieën, onderzoeksinfrastructuren 
en sleutelcompetenties. 
Onderzoeksinfrastructuren worden 
geschikt gemaakt voor een breder gebruik 
in de samenleving dan alleen onderzoek, 
bijvoorbeeld voor overheidsdiensten, 
wetenschapsbevordering, civiele veiligheid 
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en cultuur. Voorts wordt er bij de 
prioriteitstelling op gelet dat de prioriteiten 
voor de eigen acties van het JRC en voor 
de activiteiten van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT) zijn 
afgestemd op de prioriteiten voor de andere 
onderdelen van Horizon 2020.

en cultuur. Vanuit dit gezichtspunt vormen 
academische en wetenschappelijke 
publicaties een belangrijk aspect van 
onderzoeksinfrastructuren. Het is dus 
essentieel dat de onderzoeksresultaten die 
geproduceerd en gevalideerd zijn dankzij 
het werk van door de Unie gefinancierde 
onderzoekers, voor de gehele 
wetenschappelijke wereld toegankelijk 
worden gemaakt. Voorts wordt er bij de 
prioriteitstelling op gelet dat de prioriteiten 
voor de eigen acties van het JRC en voor 
de activiteiten van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie (EIT) zijn 
afgestemd op de prioriteiten voor de andere 
onderdelen van Horizon 2020.

Or. fr

Amendement 356
Anna Záborská, Jan Březina

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verder zal een effectieve bijdrage aan de 
doelstellingen van Europa 2020 en de 
Innovatie-Unie in veel gevallen vragen om 
interdisciplinaire oplossingen, oplossingen 
dus die meerdere specifieke doelstellingen 
van Horizon 2020 bestrijken. Bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan verantwoorde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen. 
Het genderprobleem wordt behandeld als 
een horizontaal vraagstuk. Doel is om de 
ongelijke behandeling van mannen en 
vrouwen te verminderen en de 
genderdimensie in de programmering en 
inhoud van onderzoek en innovatie te 
integreren. Horizon 2020 bevat specifieke 
voorzieningen voor het stimuleren van 
horizontale acties op dit terrein. Een 
daarvan is het efficiënt bundelen van 
begrotingen. Een ander voorbeeld is de 
mogelijkheid om voor acties uit hoofde van 
het onderdeel "Maatschappelijke 
uitdagingen" en ten behoeve van de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 

Verder zal een effectieve bijdrage aan de 
doelstellingen van Europa 2020 en de 
Innovatie-Unie in veel gevallen vragen om 
interdisciplinaire oplossingen, oplossingen 
dus die meerdere specifieke doelstellingen 
van Horizon 2020 bestrijken. Bijzondere 
aandacht wordt gegeven aan verantwoorde 
onderzoeks- en innovatie-inspanningen. 
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
worden behandeld als een horizontaal 
vraagstuk. Doel is om de ongelijke 
behandeling van mannen en vrouwen te 
verminderen. Horizon 2020 moet 
wetenschappelijke topkwaliteit en 
beroepskwalificaties van onderzoekers 
respecteren bij het bevorderen van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen in de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten. 
Horizon 2020 bevat specifieke 
voorzieningen voor het stimuleren van 
horizontale acties op dit terrein. Een 
daarvan is het efficiënt bundelen van 
begrotingen. Een ander voorbeeld is de 
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en industriële technologieën" gebruik te 
maken van bovengenoemde financiële 
instrumenten en het specifieke mkb-
instrument.

mogelijkheid om voor acties uit hoofde van 
het onderdeel "Maatschappelijke 
uitdagingen" en ten behoeve van de 
doelstelling "Leiderschap in ontsluitende 
en industriële technologieën" gebruik te 
maken van bovengenoemde financiële 
instrumenten en het specifieke mkb-
instrument.

Or. en

Amendement 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de Horizon 2020-begunstigden en 
-projecten met de beste resultaten te 
belonen, zullen symbolische prijzen 
worden uitgereikt voor ieder thematisch 
gebied in alle pijlers.

Or. en

Amendement 358
Britta Thomsen

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
cyberveiligheid, intelligente netwerken, 
intelligente vervoersystemen, integratie 
van klimaatacties of het genderperspectief, 
nanogeneesmiddelen, geavanceerde 
materialen voor lichtgewichtvoertuigen en 
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van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

de ontwikkeling van op biomaterialen 
gebaseerde industriële processen en 
producten. Vandaar dat het ontstaan van 
krachtige synergieën wordt bevorderd 
tussen enerzijds maatschappelijke 
uitdagingen en anderzijds de ontwikkeling 
van generieke ontsluitende en industriële 
technologieën. Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 359
Vicky Ford

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
genetische technologie op plantaardige 
basis, geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
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synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
instrumenten voor veiligheidsproeven die 
meer voorspellende waarde hebben en 
voor de mens relevant zijn, 
risicobeoordeling en 
gezondheidsonderzoek, geavanceerde 
materialen voor lichtgewichtvoertuigen en 
de ontwikkeling van op biomaterialen 
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anderzijds de ontwikkeling van generieke
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

gebaseerde industriële processen en 
producten. Vandaar dat het ontstaan van 
krachtige synergieën wordt bevorderd 
tussen enerzijds maatschappelijke 
uitdagingen en anderzijds de ontwikkeling 
van generieke ontsluitende en industriële 
technologieën. Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. fr

Motivering

Ervoor zorgen dat mensen een gezond en actief leven leiden is een grote maatschappelijke 
uitdaging. Om deze uitdaging het hoofd te bieden is dringend behoefte aan meer doeltreffende, 
voorspelbare en relevante onderzoeksmethoden.

Amendement 361
Marisa Matias

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken 
en een eerlijke economie. Voorbeelden 
van terreinen waarop dergelijke interacties 
kunnen worden ontwikkeld, zijn: e-
Gezondheid, intelligente netwerken, 
intelligente vervoersystemen, integratie 
van klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
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geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën 
en sociale innovatie. Bij het ontwikkelen 
van meerjarenstrategieën en het vaststellen 
van prioriteiten voor elk van deze 
specifieke doelstellingen zal uitdrukkelijk 
rekening worden gehouden met het belang 
van synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, met 
inbegrip van maatschappelijke 
organisaties, volledig bij de uitvoering 
worden betrokken. Ook vraagt het in veel 
gevallen om acties waarbij financiële 
middelen worden gebundeld die zijn 
bestemd voor de ontwikkeling van 
ontsluitende en industriële technologieën 
en de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen. Het succes van de uitvoering 
van noodzakelijke wijzigingen is 
daadwerkelijk afhankelijk van de 
betrokkenheid van de burger bij 
wetenschap en innovatie en de voordelen 
daarvan.

Or. en

Amendement 362
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
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ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen (met inbegrip van 
vervoer over zee), integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Or. en

Amendement 363
Nuno Teixeira

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
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vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen. In dit 
verband is een centrale rol weggelegd 
voor slimme specialisatieplatforms, met 
name wat betreft creatie en netwerken, 
informatie-uitwisseling, jumelages en 
steun voor onderzoeks- en 
innovatiebeleid, waarbij rekening moet 
worden gehouden met de specifieke 
omstandigheden van de ultraperifere 
regio's.

Or. pt

Motivering

Slimme specialisatieplatforms spelen een cruciale rol bij de uitwisseling van informatie en de 
betrokkenheid van belanghebbenden met verschillende gezichtspunten ten aanzien van de 
tenuitvoerlegging van de acties ter verwezenlijking van de doelstellingen; er moet rekening 
worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de ultraperifere regio's, zoals reeds 
werd vastgesteld in de algemene mededeling over Horizon 2020 (COM(2011)0808).

Amendement 364
Corinne Lepage
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizontale acties zijn ook van essentieel 
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, 
volledig bij de uitvoering worden 
betrokken. Ook vraagt het in veel gevallen 
om acties waarbij financiële middelen 
worden gebundeld die zijn bestemd voor 
de ontwikkeling van ontsluitende en 
industriële technologieën en de aanpak van 
maatschappelijke uitdagingen.

Horizontale acties zijn ook van essentieel
belang voor het stimuleren van de 
interacties tussen maatschappelijke 
uitdagingen en ontsluitende en industriële 
technologieën die nodig zijn om te komen 
tot belangrijke technologische doorbraken. 
Voorbeelden van terreinen waarop 
dergelijke interacties kunnen worden 
ontwikkeld, zijn: e-Gezondheid, 
intelligente netwerken, intelligente 
vervoersystemen, integratie van 
klimaatacties, nanogeneesmiddelen, 
geavanceerde materialen voor 
lichtgewichtvoertuigen en de ontwikkeling 
van op biomaterialen gebaseerde 
industriële processen en producten. 
Vandaar dat het ontstaan van krachtige 
synergieën wordt bevorderd tussen 
enerzijds maatschappelijke uitdagingen en 
anderzijds de ontwikkeling van generieke 
ontsluitende en industriële technologieën. 
Bij het ontwikkelen van 
meerjarenstrategieën en het vaststellen van 
prioriteiten voor elk van deze specifieke 
doelstellingen zal uitdrukkelijk rekening 
worden gehouden met het belang van 
synergie. Daarvoor is het nodig dat de 
belanghebbenden die de verschillende 
gezichtspunten vertegenwoordigen, met 
inbegrip van maatschappelijke 
organisaties, volledig bij de formulering 
van relevante onderzoeksthema's en de
bijbehorende uitvoeringsactiviteiten
worden betrokken. Ook vraagt het in veel 
gevallen om acties waarbij financiële 
middelen worden gebundeld die zijn 
bestemd voor de ontwikkeling van 
ontsluitende en industriële technologieën 
en de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen.

Or. fr

Amendement 365
Lena Kolarska-Bobińska
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de onderlinge afstemming van activiteiten 
die uit hoofde van Horizon 2020 worden 
gefinancierd en activiteiten die uit hoofde 
van andere EU-financieringsprogramma's 
worden ondersteund, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
Erasmus For All: het EU-programma voor 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport of het 
programma Gezondheid voor groei. 
Hieronder valt ook een adequate koppeling 
met de Cohesiefondsen wanneer steun voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
onderzoek en innovatie op regionaal niveau 
kan fungeren als een "trap naar 
topkwaliteit", de oprichting van regionale 
kenniscentra de innovatiekloof binnen 
Europa kan helpen dichten, of steun voor 
grootschalige demonstratie- en 
proefprojecten de doelstelling van het 
creëren van industrieel leiderschap in 
Europa kan helpen realiseren.

Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de onderlinge afstemming van activiteiten 
die uit hoofde van Horizon 2020 worden 
gefinancierd en activiteiten die uit hoofde 
van andere EU-financieringsprogramma's 
worden ondersteund, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
Erasmus voor iedereen: het EU-
programma voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport of het programma 
Gezondheid voor groei. Hieronder valt ook 
een adequate koppeling met de 
Cohesiefondsen wanneer steun voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
onderzoek en innovatie op regionaal niveau 
kan fungeren als een "trap naar 
topkwaliteit", de oprichting van regionale 
kenniscentra de innovatiekloof binnen 
Europa kan helpen dichten, of steun voor 
grootschalige demonstratie- en 
proefprojecten de doelstelling van het 
creëren van industrieel leiderschap in 
Europa kan helpen realiseren. Deze 
synergie moet minder ontwikkelde regio's 
gelijke toegang bieden tot Horizon 2020-
programma's, zonder afbreuk te doen aan 
de kerndoelstelling van het cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de onderlinge afstemming van activiteiten 
die uit hoofde van Horizon 2020 worden 
gefinancierd en activiteiten die uit hoofde 
van andere EU-financieringsprogramma's 

Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de onderlinge afstemming van activiteiten 
die uit hoofde van Horizon 2020 worden 
gefinancierd en activiteiten die uit hoofde 
van andere EU-financieringsprogramma's 
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worden ondersteund, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
Erasmus For All: het EU-programma voor 
onderwijs, opleiding, jeugd en sport of het 
programma Gezondheid voor groei. 
Hieronder valt ook een adequate koppeling 
met de Cohesiefondsen wanneer steun voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
onderzoek en innovatie op regionaal niveau 
kan fungeren als een "trap naar 
topkwaliteit", de oprichting van regionale 
kenniscentra de innovatiekloof binnen 
Europa kan helpen dichten, of steun voor 
grootschalige demonstratie- en 
proefprojecten de doelstelling van het 
creëren van industrieel leiderschap in 
Europa kan helpen realiseren.

worden ondersteund, zoals het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en 
Erasmus voor iedereen: het EU-
programma voor onderwijs, opleiding, 
jeugd en sport of het programma 
Gezondheid voor groei, het Life-
programma en de Nieuwkomersreserve 
(NER300). Hieronder valt ook een 
adequate koppeling met de Cohesiefondsen 
wanneer steun voor capaciteitsopbouw ten 
behoeve van onderzoek en innovatie op 
regionaal niveau kan fungeren als een "trap 
naar topkwaliteit", de oprichting van 
regionale kenniscentra de innovatiekloof 
binnen Europa kan helpen dichten, of steun 
voor grootschalige demonstratie- en 
proefprojecten de doelstelling van het 
creëren van industrieel leiderschap in 
Europa kan helpen realiseren.

Or. en

Amendement 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de synergie tussen beleidsmaatregelen 
te benutten, moeten zowel in Horizon 
2020 als in het cohesiebeleid 
instrumenten van de weg naar 
topkwaliteit worden opgenomen. Er 
moeten maatregelen worden ingevoerd 
om het potentieel van veelbelovende 
centra ("centra voor topkwaliteit") vast te 
stellen, waarbij zij een bewijs van 
topkwaliteit krijgen toegekend.

Or. en

Amendement 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 3 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onder de genoemde coördinatie valt ook 
de adequate koppeling met de 
cohesiefondsen. Terwijl steun voor 
capaciteitsopbouw ten behoeve van 
onderzoek en innovatie op regionaal 
niveau kan fungeren als een "weg naar 
topkwaliteit", kan de oprichting van 
regionale kenniscentra helpen innovatie 
binnen Europa te verbeteren. 
Structuurfondsen moeten in hun 
volledigheid worden ingezet om de 
capaciteitsopbouw in de regio's te steunen 
in de vorm van toegewijde activiteiten die 
erop gericht zijn centra voor topkwaliteit 
in staat te stellen universiteiten te helpen 
moderniseren, wetenschappelijke 
uitrusting te verwerven, lokale 
technologie over te dragen, nieuwe en 
afgeleide bedrijven te steunen, lokale 
interactie tussen industrie en de 
academische wereld te bevorderen en om 
clusters te vormen op de prioritaire 
gebieden van Horizon 2020, en als bron 
van kleine subsidies voor de voorbereiding 
van aanvragen die worden ingediend in 
het kader van Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op het verslag-Carvalho, amendement 38.

Amendement 369
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor het bereiken van duurzame groei in 
Europa moet de bijdrage van publieke en 
private spelers worden geoptimaliseerd. Dit 

Voor het bereiken van duurzame groei in 
Europa moet de bijdrage van publieke en 
private spelers worden geoptimaliseerd. 
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is van wezenlijk belang voor het 
consolideren van de Europese 
onderzoeksruimte en het slagen van de 
Innovatie-Unie, de Digitale Agenda en 
andere vlaggenschipinitiatieven die in het 
kader van Europa 2020 zijn gestart. Verder 
vraagt verantwoord onderzoek en innovatie 
om een aanpak waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de interactie tussen partners 
die opereren vanuit verschillende 
gezichtspunten maar met een 
gemeenschappelijk belang, voor het vinden 
van de beste oplossingen.

Om de 3%-doelstelling van de Unie ten 
aanzien van investeringen in O&O te 
behalen, moeten met name particuliere 
investeringen in onderzoek en innovatie 
aanzienlijk worden verhoogd. Dit is van 
wezenlijk belang voor het consolideren van 
de Europese onderzoeksruimte en het 
slagen van de Innovatie-Unie, de Digitale 
Agenda en andere vlaggenschipinitiatieven 
die in het kader van Europa 2020 zijn 
gestart. In dit verband moeten fondsen 
van de Unie zoveel mogelijk dienst doen 
als hefboom voor aanvullende particuliere 
en publieke investeringen. Verder vraagt 
verantwoord onderzoek en innovatie om 
een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de interactie tussen partners die 
opereren vanuit verschillende 
gezichtspunten maar met een 
gemeenschappelijk belang, voor het vinden 
van de beste oplossingen.

Or. en

Amendement 370
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in het opzetten van 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen en bevat hier een 
duidelijke reeks criteria voor. Publiek-
private partnerschappen kunnen op een 
contractuele overeenkomst tussen publieke 
en private actoren zijn gebaseerd. In een 
beperkt aantal gevallen kunnen dergelijke 
partnerschappen geïnstitutionaliseerd zijn 
(zoals gezamenlijke technologie-
initiatieven en andere gemeenschappelijke 
ondernemingen).

Horizon 2020 voorziet in het opzetten van 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen en bevat hier een 
duidelijke reeks criteria voor. Publiek-
private partnerschappen kunnen op een 
contractuele overeenkomst tussen publieke 
en private actoren zijn gebaseerd, waarbij 
publieke middelen als hefboom dienen 
voor daadwerkelijke particuliere 
investeringen die uiteindelijk waardevolle 
resultaten kunnen opleveren voor zowel 
de private sector als voor de maatschappij.

Or. en



AM\907982NL.doc 123/127 PE492.816v01-00

NL

Amendement 371
Gaston Franco

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestaande publiek-publieke en publiek-
private partnerschappen kunnen uit hoofde 
van Horizon 2020 verder worden 
ondersteund, op voorwaarde dat zij de 
doelstellingen van Horizon 2020 
onderschrijven, voldoen aan de daarin 
omschreven criteria en aanzienlijke 
vooruitgang hebben gemaakt met de 
doelstellingen van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (KP7).

Bestaande publiek-publieke en publiek-
private partnerschappen kunnen uit hoofde 
van Horizon 2020 verder worden 
ondersteund, op voorwaarde dat zij de 
doelstellingen van Horizon 2020 
onderschrijven, voldoen aan de daarin 
omschreven criteria en aanzienlijke 
vooruitgang hebben gemaakt met de 
doelstellingen van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling en 
demonstratie (KP7). Wetenschapscentra 
en musea die publiek-private 
partnerschappen aangaan met 
wetenschappelijke instellingen, bedrijven, 
verenigingen en burgers komen ook in 
aanmerking voor steun uit hoofde van 
Horizon 2020 indien zij zich richten op 
belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
die verband houden met de Horizon 2020-
strategie.

Or. en

Amendement 372
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezamenlijke initiatieven die op grond van 
artikel 187 VWEU in het kader van het 
zevende kaderprogramma zijn ondersteund 
en op bovenstaande voorwaarden in 
aanmerking komen voor verdere steun, 
zijn: het initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen (IMI), het technologie-
initiatief Clean Sky, het ATM-onderzoek 
voor het gemeenschappelijk Europees 

Gezamenlijke initiatieven die op grond van 
artikel 187 VWEU in het kader van het 
zevende kaderprogramma zijn ondersteund 
en op bovenstaande voorwaarden in 
aanmerking komen voor verdere steun, 
zijn: het initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen (IMI), het technologie-
initiatief Clean Sky, het ATM-onderzoek 
voor het gemeenschappelijk Europees 
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luchtruim (SESAR), de 
gemeenschappelijke onderneming 
brandstofcellen en waterstof, het initiatief 
inzake ingebedde computersystemen 
(Artemis) en het Europees 
technologieplatform voor nano-elektronica 
(Eniac). De laatste twee kunnen eventueel 
tot een enkel initiatief worden 
gecombineerd.

luchtruim (SESAR), de 
gemeenschappelijke onderneming 
brandstofcellen en waterstof, het initiatief 
inzake ingebedde computersystemen 
(Artemis) en het Europees 
technologieplatform voor nano-elektronica 
(Eniac). De laatste twee kunnen eventueel 
tot een enkel initiatief worden 
gecombineerd. De verlening van steun 
wordt voorafgegaan door een kosten-
batenanalyse en een grondige beoordeling 
van het bestuur en functioneren, aan de 
hand van de criteria openheid, 
transparantie, doeltreffendheid en 
doelmatigheid.

Or. en

Amendement 373
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën en 
inzake veiligheidstechnologieën voor 
bewaking van de zeegrenzen.

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan, 
wanneer de reikwijdte van de nagestreefde 
doelstellingen dit rechtvaardigt en 
wanneer kan worden aangetoond dat 
andere partnerschapsvormen of financiële 
instrumenten niet volstaan om de 
gewenste doelstellingen te verwezenlijken 
of niet voor voldoende hefboomeffect en 
betrokkenheid van de partners zorgen. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, of
inzake op biomaterialen gebaseerde 
industrieën.

Or. en
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Amendement 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën en 
inzake veiligheidstechnologieën voor 
bewaking van de zeegrenzen.

Voor zover zij voldoen aan de criteria 
kunnen onder Horizon 2020 nieuwe 
publiek-publieke en publiek-private 
partnerschappen worden aangegaan. Te 
denken valt aan partnerschappen inzake 
informatie- en communicatietechnologieën 
op het gebied van fotonica en robotica, 
inzake duurzame procesindustrieën, inzake 
op biomaterialen gebaseerde industrieën, 
inzake telegeneeskunde en apparatuur 
voor thuisbehandeling en inzake 
veiligheidstechnologieën voor bewaking 
van de zeegrenzen.

Or. sl

Amendement 375
Philippe Lamberts
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie voert een alomvattende 
evaluatie en effectbeoordeling uit van de 
proefpartnerschappen die op grond van 
het KP7 zijn opgezet (gezamenlijke 
technologieplatforms, de publiek-private 
partnerschappen op grond van het 
Europees economisch herstelplan, en ook 
de door het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie opgezette kennis-
en innovatiegemeenschap), voordat de 
steunverlening aan bestaande 
partnerschappen wordt voortgezet of
steun wordt verleend voor het opzetten 
van nieuwe partnerschappen. Op basis 
van de evaluatie en beoordeling zal de 
Commissie tijdens de uitvoering van 
Horizon 2020 een voorstel indienen om 
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het bestuur en functioneren van de 
bestaande publiek-private 
partnerschappen te verbeteren in de zin 
van meer doeltreffendheid en efficiëntie, 
open en transparant functioneren en het 
voorkomen van belangenconflicten. De 
effecten op het mkb en kleinere 
onderzoeksorganisaties zullen met name 
via beoordeling en toetsing worden 
aangepakt, zodat zij meer betrokken 
worden bij de opstelling van de 
onderzoeksagenda en breder deelnemen.

Or. en

Amendement 376
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle bovengenoemde partnerschappen 
wordt sterk aangeraden synergie te 
ontwikkelen en samen te werken met het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie en zijn kennis- en 
innovatiegemeenschappen. Er moet 
onderzoek worden gedaan naar de 
mogelijkheden tot samenwerking op met 
name het gebied van onderwijs, om het in 
Europa aanwezige talent te benutten en 
om ook in de toekomst de beschikbaarheid 
van hoogopgeleide wetenschappers en 
kenniswerkers te waarborgen.

Or. en

Amendement 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – punt 4 – alinea 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie moet voor één enkele 
financieringsbron zorgen, behalve 
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wanneer er een duidelijke overeenkomst 
tussen de Commissie en de lidstaten 
bestaat om toereikende 
begrotingsmiddelen voor de gezamenlijke 
financiering van een specifiek initiatief 
uit te trekken. 

Or. en

Motivering

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


