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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de deelneming van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet 
Europees programma voor innovatie en onderzoek op het gebied van de metrologie 
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0497),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 185 en de tweede paragraaf van artikel 188 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0221/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20135 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 

(2) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. …/2013 
van het Europees Parlement en de Raad 
van … 20135 (hierna "het kaderprogramma 
Horizon 2020") stelt zich ten doel een 
groter effect op onderzoek en innovatie te 



PE522.947v01-00 6/10 PR\1008964NL.doc

NL

bewerkstelligen door bij te dragen aan de 
versterking van publiek-publieke 
partnerschappen, onder meer door
deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's.

bewerkstelligen door hechtere synergieën 
te ontwikkelen, de coördinatie te 
verbeteren en onnodige overlappingen 
met internationale, nationale en regionale 
onderzoeksprogramma's te voorkomen. 
Publiek-publieke partnerschappen, onder 
meer de deelneming van de Unie aan door 
verscheidene lidstaten overeenkomstig 
artikel 185 van het Verdrag opgezette 
programma's, moeten deze doelstellingen 
verwezenlijken, aan de in die verordening 
vastgelegde voorwaarden voldoen, met 
name die in artikel 20, en de algemene 
beginselen ten volle eerbiedigen, met 
name inzake open toegang en 
transparantie.

__________________ __________________
5 PB … [H2020 FP] 5 PB … [H2020 FP]

Or. en

Motivering

Aanvullingen conform het Kaderprogramma Horizon 2020, in het bijzonder overweging 28 en 
artikel 20.

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De bijdrage van deelnemende staten 
bestaat hoofdzakelijk uit institutionele 
financiering van de aan de geselecteerde 
projecten deelnemende NMI's en SI's. De 
bijdrage van de deelnemende staten moet 
ook een bijdrage in contanten aan de 
administratieve kosten van het Empir 
omvatten. Een gedeelte van de bijdrage van 
de Unie moet worden toegewezen aan 
andere entiteiten dan aan de geselecteerde 
projecten deelnemende NMI's en SI's. Door 
berekening van de financiële bijdrage van 
de Unie voor aan Empir-projecten 

(16) De bijdrage van deelnemende staten
bestaat hoofdzakelijk uit institutionele 
financiering van de aan de geselecteerde 
projecten deelnemende NMI's en SI's. De 
bijdrage van de deelnemende staten moet 
ook een bijdrage in contanten aan de 
administratieve kosten van het Empir 
omvatten. Een gedeelte van de bijdrage van 
de Unie moet worden toegewezen aan 
andere entiteiten dan aan de geselecteerde 
projecten deelnemende NMI's en SI's. Door 
berekening van de financiële bijdrage van 
de Unie voor aan Empir-projecten 
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deelnemende NMI's en SI's moet er zorg 
voor worden gedragen dat de bijdrage van 
de Unie aan het Empir niet groter wordt 
dan de bijdrage van de deelnemende staten. 
Aangezien de institutionele financiering 
van de NMI's en SI's door deelnemende 
staten overeenkomt met de aan de Empir-
projecten toegewezen en niet door de 
bijdrage van de Unie vergoede 
overheadkosten, moet het vaste percentage 
voor de financiering van de indirecte 
subsidiabele kosten van de NMI's en SI's 
worden aangepast ten opzichte van het in 
Verordening (EU) nr. … /2013 [houdende 
de regels voor de deelname aan acties en 
de verspreiding van resultaten in het kader 
van ‘Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)’] 
vastgelegde percentage. Dit vaste 
percentage moet worden vastgesteld op 
basis van de volledige indirecte kosten die 
door aan EMRP-projecten deelnemende 
NMI's en SI's als subsidiabel zijn 
aangemerkt. Deze kosten zijn stabiel en 
vormen een betrouwbare raming van de 
door aan Empir-projecten deelnemende 
NMI's en SI's gemaakte kosten. Aangezien 
deze indirecte kosten 140 % bedragen van 
de totale directe subsidiabele kosten van 
NMI's en SI's, met uitzondering van kosten 
voor uitbesteding en voor gratis bijdragen 
in natura die niet in de instituten zelf 
worden gebruikt, moet het vaste percentage 
voor de financiering van indirecte kosten 
van NMI's en SI's in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. … /2013 worden 
verlaagd van [20 %] tot 5 %. Het is 
derhalve passend om voor NMI's en SI's te 
voorzien in afwijking van artikel 24 van de 
betreffende verordening. Andere aan 
Empir-projecten deelnemende entiteiten 
moeten worden gefinancierd 
overeenkomstig die verordening.

deelnemende NMI's en SI's moet er zorg 
voor worden gedragen dat de bijdrage van 
de Unie aan het Empir niet groter wordt 
dan de bijdrage van de deelnemende staten. 
Aangezien de institutionele financiering 
van de NMI's en SI's door deelnemende 
staten overeenkomt met de aan de Empir-
projecten toegewezen en niet door de 
bijdrage van de Unie vergoede 
overheadkosten, moet het vaste percentage 
voor de financiering van de indirecte 
subsidiabele kosten van de NMI's en SI's 
worden aangepast ten opzichte van het in 
Verordening (EU) nr. … /2013 [houdende 
de regels voor de deelname aan acties en 
de verspreiding van resultaten in het kader 
van ‘Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020)’] 
vastgelegde percentage. Dit vaste 
percentage moet worden vastgesteld op 
basis van de volledige indirecte kosten die 
door aan EMRP-projecten deelnemende 
NMI's en SI's als subsidiabel zijn 
aangemerkt. Deze kosten zijn stabiel en 
vormen een betrouwbare raming van de 
door aan Empir-projecten deelnemende 
NMI's en SI's gemaakte kosten. Aangezien 
deze indirecte kosten 140 % bedragen van 
de totale directe subsidiabele kosten van 
NMI's en SI's, met uitzondering van kosten 
voor uitbesteding en voor gratis bijdragen 
in natura die niet in de instituten zelf 
worden gebruikt, moet het vaste percentage 
voor de financiering van indirecte kosten 
van NMI's en SI's in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. … /2013 worden 
verlaagd van [25 %] tot 5 %. Het is 
derhalve passend om voor NMI's en SI's te 
voorzien in afwijking van artikel 24 van de 
betreffende verordening. Andere aan 
Empir-projecten deelnemende entiteiten 
moeten worden gefinancierd 
overeenkomstig die verordening.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De maximale financiële bijdrage van de 
Unie aan het Empir bedraagt 300 miljoen 
EUR, EVA-kredieten inbegrepen. De 
bijdrage wordt betaald uit kredieten op de 
algemene begroting van de Unie die 
worden toegekend aan de relevante 
onderdelen van het specifieke programma 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, ingesteld bij Besluit … 
/2013/EU, overeenkomstig artikel 58, lid 1, 
onder c, punt vi, en de artikelen 60 en 61 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012.

1. De maximale financiële bijdrage van de 
Unie aan het Empir bedraagt 300 miljoen 
EUR, EVA-kredieten inbegrepen. De 
bijdrage wordt betaald uit kredieten op de 
algemene begroting van de Unie die 
worden toegekend aan de relevante 
onderdelen van het specifieke programma 
tot uitvoering van het kaderprogramma 
Horizon 2020, ingesteld bij Besluit … 
/2013/EU, overeenkomstig artikel 58, lid 1, 
onder c), punt vi), en de artikelen 60 en 61 
van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012, en met name kredieten die 
worden toegekend aan de volgende 
uitdagingen en thema's: leiderschap op 
het gebied van nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie 
en geavanceerde productie en verwerking; 
de verbetering van gezondheid en welzijn 
gedurende het hele leven; de bevordering 
van veilige voeding en levensmiddelen, 
ontwikkeling van duurzame landbouw, 
marien en maritiem onderzoek en bio-
economie; de overgang naar een 
betrouwbaar, duurzaam en concurrerend 
energiestelsel; de verwezenlijking van een
Europees vervoerssysteem dat efficiënt 
gebruikmaakt van hulpbronnen en dat 
milieuvriendelijk, veilig en naadloos is; en 
de verwezenlijking van een economie die 
efficiënt gebruikmaakt van hulpbronnen 
en veerkrachtig is in het licht van de 
klimaatverandering, alsmede van een 
duurzame toevoer van grondstoffen.

Or. en

Motivering

Aanvullingen om te verduidelijken uit welk onderdeel van de Horizon 2020-begroting de EU-
bijdrage afkomstig is - zie financieel memorandum.
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Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Bijlage 2 – punt 1 – punt 1.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.5. activiteiten voor metrologische 
capaciteitsopbouw op verschillende 
technologische niveaus gericht op het 
verkrijgen van een evenwichtig en 
geïntegreerd metrologisch systeem in de 
deelnemende staten.

1.5. activiteiten voor metrologische 
capaciteitsopbouw op verschillende 
technologische niveaus gericht op het 
verkrijgen van een evenwichtig en 
geïntegreerd metrologisch systeem in de 
deelnemende staten, waardoor zij hun 
wetenschappelijke en technische 
metrologische capaciteiten kunnen 
ontwikkelen.

Or. en
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TOELICHTING

Metrologie, de wetenschap van het meten, vormt een cruciaal onderdeel van onze 
hightechwereld. De overkoepelende doelstelling van het Empir is het leveren van 
metrologische oplossingen ter ondersteuning van innovatie en industrieel 
concurrentievermogen en van meettechnologieën voor het aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen zoals gezondheid, milieu en energie, met inbegrip van de ondersteuning van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Een andere belangrijke doelstelling van het voorstel is het 
opzetten van een geïntegreerd Europees systeem voor metrologisch onderzoek met kritische 
massa en actieve betrokkenheid op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een besluit van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de deelneming van de Unie aan een door 
verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet Europees programma voor innovatie en 
onderzoek op het gebied van de metrologie als een belangrijk onderdeel van het Pakket 
Investeringen en innovatie in het kader van Horizon 2020.

De rapporteur heeft het voorstel van de Commissie bestudeerd en stelt een aantal 
amendementen voor met betrekking tot een paar technische kwesties.


