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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 ontwerptekst

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 verordening van de Raad betreffende de gemeenschappelijke 
onderneming voor het initiatief innovatieve medicijnen 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0495),

– gezien artikel 187 en artikel 188, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C7-0259/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

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

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van … 
2013 tot vaststelling van Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)10 heeft tot doel het 
effect op onderzoek en innovatie te 
versterken door het Kaderprogramma 
Horizon 2020 te combineren met 
particuliere middelen in publiek-private 

(4) Verordening (EU) nr. …/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad10 (het 
kaderprogramma Horizon 2020) heeft tot 
doel het effect op onderzoek en innovatie 
te versterken middels verschillende 
instrumenten, waaronder publiek-private 
partnerschappen, op sleutelgebieden waar 
onderzoek en innovatie kunnen bijdragen 
aan het doel van versterking van het 
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partnerschappen op sleutelgebieden waar 
onderzoek en innovatie kunnen bijdragen 
aan het doel van versterking van het 
concurrentievermogen van de Unie en 
kunnen helpen bij het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen. De 
betrokkenheid van de Unie bij dergelijke 
partnerschappen kan bestaan uit financiële 
bijdragen aan gemeenschappelijke 
ondernemingen die op grond van 
artikel 187 van het Verdrag uit hoofde van 
Besluit nr. 1982/2006/EG zijn opgericht.

concurrentievermogen van de Unie, 
particuliere investeringen kunnen 
versterken en kunnen helpen bij het 
aanpakken van maatschappelijke 
uitdagingen. Deze partnerschappen 
moeten een evenwichtige bijdrage van alle 
partners weerspiegelen, verantwoording 
schuldig zijn voor het behalen van hun 
doelstellingen en beleidsmatig op één lijn 
staan met de strategische doelstellingen 
op het gebied van onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie. Het beheer en 
de werking van deze partnerschappen 
moeten open, transparant, effectief en 
efficiënt zijn, en moeten een brede reeks 
belanghebbenden die op de gebieden van 
die partnerschappen actief zijn, de 
gelegenheid bieden deel te nemen. De 
betrokkenheid van de Unie bij dergelijke 
partnerschappen kan bestaan uit financiële 
bijdragen aan gemeenschappelijke 
ondernemingen die op grond van 
artikel 187 van het Verdrag uit hoofde van 
Besluit nr. 1982/2006/EG zijn opgericht.

__________________ __________________
10 PB … [KP H2020]. 10 Verordening (EU) nr. .../2013 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 
... tot vaststelling van Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) en tot intrekking 
van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L ...)

Or. en

Motivering

Voor afstemming met de beginselen die in de kaderverordening H2020 overeen zijn gekomen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Overeenkomstig Besluit (EU) (5) Overeenkomstig het kaderprogramma 
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nr. …/2013 van de Raad van … 2013 tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van “Horizon 2020” (2014-
2020)11 dient verder steun te worden 
geboden aan gemeenschappelijke 
ondernemingen die worden opgericht op 
grond van Besluit nr. 1982/2006/EG 
overeenkomstig de bepalingen van Besluit 
(EU) nr. […]/2013.

Horizon 2020 en Besluit (EU) nr. …/2013 
van de Raad11 kan verder steun worden 
geboden aan gemeenschappelijke 
ondernemingen die worden opgericht op 
grond van de bepalingen omschreven in 
het kaderprogramma Horizon 2020, met 
name in artikel 25 ervan en volledig in 
overeenstemming met de algemene 
beginselen als opgenomen in het 
kaderprogramma Horizon 2020 en met 
name de beginselen betreffende 
gendergelijkheid en open toegang.

__________________ __________________
11 PB … [KP H2020]. 11 Besluit (EU) nr. …/2013 van de Raad

van … 2013 tot vaststelling van het 
specifieke programma tot uitvoering van 
“Horizon 2020” (2014-2020)(PB L…)

Or. en

Motivering

Voor afstemming met de beginselen die in de kaderverordening H2020 overeen zijn gekomen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er moet onderzoek in verband met de 
toekomst van de geneeskunde worden 
verricht op gebieden waarop de combinatie 
van doelstellingen op het gebied van de 
maatschappij, de volksgezondheid en het 
concurrentievermogen van de biomedische 
industrie vereist dat middelen worden 
geconcentreerd en de samenwerking tussen 
de publieke en de private sector wordt 
gestimuleerd, met deelname van kmo’s. De 
reikwijdte van het initiatief moet worden 
uitgebreid tot alle aspecten van onderzoek 
en innovatie op biowetenschappelijk 
gebied. Dat is belangrijk voor de 
volksgezondheid, zoals wordt aangegeven 

(8) Er moet onderzoek in verband met de 
toekomst van de geneeskunde worden 
verricht op gebieden waarop de combinatie 
van doelstellingen op het gebied van de 
maatschappij, de volksgezondheid en het 
concurrentievermogen van de biomedische 
industrie vereist dat middelen worden 
geconcentreerd en de samenwerking tussen 
de publieke en de private sector wordt 
gestimuleerd, met deelname van kmo’s. De 
reikwijdte van het initiatief moet worden 
uitgebreid tot de aspecten van onderzoek 
en innovatie op biowetenschappelijk 
gebied waarvoor de toegevoegde waarde 
van dit instrument is aangetoond. Deze 
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in het verslag van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, getiteld 
“Priority Medicines for Europe and the 
World”, dat momenteel wordt 
geactualiseerd en waarvan de nieuwe 
versie naar verwachting in 2013 zal 
worden uitgebracht. Er moet derhalve naar 
worden gestreefd dat er meer partners, met 
inbegrip van middelgrote ondernemingen, 
uit verschillende sectoren (bijvoorbeeld 
biomedische beeldvorming, medische 
informatietechnologie, de diagnostische 
en/of diergezondheidssector), bij het 
initiatief worden betrokken. Bredere 
deelname kan bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe benaderingen en 
technologieën voor de preventie, diagnose 
en behandeling van ziekten die een groot 
effect hebben op de volksgezondheid.

aspecten zijn belangrijk voor de 
volksgezondheid, zoals wordt aangegeven 
in het verslag van de 
Wereldgezondheidsorganisatie, getiteld 
“Priority Medicines for Europe and the 
World”, dat momenteel wordt 
geactualiseerd en waarvan de nieuwe 
versie naar verwachting in 2013 zal 
worden uitgebracht, en in 
overeenstemming met andere wereldwijde 
initiatieven, zoals de raadgevende 
deskundige werkgroep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
voor onderzoek en ontwikkeling: 
financiering en coördinatie (CEWG). Er 
moet derhalve naar worden gestreefd dat er 
meer partners, met inbegrip van kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
ondernemingen uit de middencategorie, uit 
verschillende sectoren (bijvoorbeeld 
biomedische beeldvorming, medische 
informatietechnologie, de diagnostische 
en/of diergezondheidssector) bij het 
initiatief worden betrokken, en de mate 
van deelname moet een van de ijkpunten 
zijn bij het achteraf evalueren van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI. 
Bredere deelname, waaronder zinvolle 
betrokkenheid van 
onderzoeksorganisaties, de 
burgermaatschappij en onafhankelijke 
patiëntenorganisaties, kan bijdragen aan 
de ontwikkeling van nieuwe benaderingen 
en technologieën voor de preventie, 
diagnose en behandeling van ziekten die 
een groot effect hebben op de 
volksgezondheid.

Or. en

Motivering

In de tussentijdse evaluatie werd voorgesteld de deelname van belanghebbenden aan het IMI 
te vergroten. Bovendien hebben de lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie na de 
presentatie van een verslag van de raadgevende deskundige werkgroep van de 
Wereldgezondheidsorganisatie voor onderzoek en ontwikkeling op de 
Wereldgezondheidsvergadering (WHA) van mei 2013 een resolutie aangenomen met een 
procedure die snel demonstratieprojecten voor onderzoek en ontwikkeling kan vaststellen.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Bij de voortzetting van dit initiatief 
moeten ook de ervaringen in aanmerking 
worden genomen die zijn opgedaan met de 
werkzaamheden die in het kader van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI 
zijn uitgevoerd, alsmede de resultaten van 
deze tussentijdse evaluatie en 
aanbevelingen van belanghebbenden14 en 
moeten voor de uitvoering een meer 
doelgerichte structuur en regels worden 
gebruikt die de efficiëntie verhogen en 
leiden tot vereenvoudigingen op 
operationeel gebied. Hiertoe moet in het 
kader van de gemeenschappelijke 
onderneming inzake innovatieve 
geneesmiddelen 2 (hierna ook “IMI2” 
genoemd) een financieel reglement worden 
aangenomen dat is afgestemd op de 
behoeften van de onderneming, 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie15.

(9) Bij de voortzetting van dit initiatief 
moeten de resultaten in aanmerking 
worden genomen van de tussentijdse 
evaluatie en de aanbevelingen van 
belanghebbenden, met name wat betreft 
de bezorgdheid omtrent het beleid inzake 
intellectuele eigendom van het initiatief 
innovatieve geneesmiddelen, en moet er 
voor duidelijkere regelgeving inzake het 
beheer worden gezorgd. Bij de 
voortzetting van dit initiatief moeten ook 
de ervaringen in aanmerking worden 
genomen die zijn opgedaan met de 
werkzaamheden die in het kader van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI 
zijn uitgevoerd, en moeten voor de 
uitvoering een meer doelgerichte structuur 
en regels worden gebruikt die de efficiëntie 
verhogen en leiden tot vereenvoudigingen 
op operationeel gebied. Hiertoe moet in het 
kader van de gemeenschappelijke 
onderneming inzake innovatieve 
geneesmiddelen 2 (hierna ook “IMI2” 
genoemd) een financieel reglement worden 
aangenomen dat is afgestemd op de 
behoeften van de onderneming, 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
van het Europees Parlement en de Raad15. 

__________________ __________________
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

15 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 15 Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 oktober 2012 tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de algemene begroting van 
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de Unie en tot intrekking van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, 
blz. 1).

Or. en

Motivering

IMI2 moet het resultaat van een leerproces zijn en de in evaluaties en dagelijkse 
werkzaamheden vastgestelde tekortkomingen aanpakken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deelname aan acties onder contract 
die worden gefinancierd door de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
moeten voldoen aan Verordening (EU) 
nr. … /2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van … 2013 tot vaststelling 
van 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)”16.

(14) Deelname aan acties onder contract 
die worden gefinancierd door de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
moeten voldoen aan Verordening (EU) 
nr. … /2013 van het Europees Parlement 
en de Raad16. De gezamenlijke 
onderneming IMI2 zorgt ervoor dat de 
deelnemers deze resultaten beschermen, 
benutten en verspreiden op een manier 
die zorgt voor een wijde verspreiding en 
benutting van de onderzoeksresultaten en 
betaalbare toegang tot het eindproduct.

__________________ __________________
16 PB … [VkP H2020]. 16 Verordening (EU) nr. .../2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van ... tot 
vaststelling van 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)” en 
tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1906/2006 (PB L ...).

Or. en
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Motivering

Het uitwisselen van gegevens van de IMI2-projecten is van essentieel belang voor het 
versterken van de gezamenlijke en cumulatieve processen om de wetenschappelijke kennis uit 
te breiden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Zonder afbreuk te doen aan de 
tussentijdse evaluatie als vermeld in 
artikel 11, lid 1, van onderhavige 
verordening en overeenkomstig artikel 32 
van het kaderprogramma Horizon 2020 
dienen de gezamenlijke technologie-
initiatieven, als bijzondere 
financieringsinstrumenten, te worden 
onderworpen aan een grondige 
tussentijdse evaluatie waarin een 
specifieke analyse is opgenomen van hun 
openheid, transparantie, effectiviteit en 
efficiëntie.

Or. en

Motivering

Voor afstemming met artikel 32 van de kaderverordening voor H2020.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, is het mogelijk dat 
het instellingsbesluit van door de Unie in 
het leven geroepen organen of 
instellingen onderzoek van de rekeningen 
van alle ontvangsten en uitgaven van deze 

Schrappen
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organen of instellingen door de 
Rekenkamer uitsluit. Overeenkomstig 
artikel 60, lid 5, van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012, moeten de 
rekeningen van de organen krachtens 
artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 door een 
onafhankelijk auditorgaan worden 
onderzocht, dat advies uitbrengt over 
onder meer de betrouwbaarheid van de 
rekeningen en de wettigheid en 
regelmatigheid van de onderliggende 
verrichtingen. Om overlapping bij het 
onderzoek te voorkomen is het 
gerechtvaardigd dat de rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
niet door de Rekenkamer worden 
onderzocht.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat de rekeningen van de gezamenlijke onderneming IMI2 
moeten kunnen worden onderworpen aan onderzoek door de Rekenkamer om ervoor te 
zorgen dat de begrotingsautoriteit direct zicht heeft op de activiteiten van de JTI’s.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) De gezamenlijke onderneming 
IMI2 dient op een transparante manier te 
functioneren, alle relevante beschikbare 
informatie aan haar toepasselijke 
instanties ter beschikking te stellen en 
haar activiteiten dienovereenkomstig te 
bevorderen.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) Om een op uitdagingen gerichte 
aanpak te waarborgen, is er coördinatie 
nodig van de strategische planning van de 
activiteiten op het gebied van onderzoek 
en innovatie overeenkomstig de specifieke 
doelstelling “Gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn” van de 
prioriteit “Maatschappelijke uitdagingen” 
van het kaderprogramma Horizon 2020. 
Door bij te dragen aan het vaststellen van 
de prioriteiten voor onderzoek en 
innovatie moet het wetenschappelijk panel 
voor gezondheid bijdragen aan het 
vermijden van fragmentatie en het 
waarborgen dat de verschillende 
financieringsinstrumenten 
overeenkomstig deze maatschappelijke 
uitdaging, waaronder IMI2, op 
gecoördineerde wijze bijdragen aan de 
verbetering van de gezondheid en het 
welbevinden van iedereen, gedurende het 
hele leven.

Or. en

Motivering

Voor afstemming met artikel 12 van de kaderverordening voor H2020.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen aan de verwezenlijking van 
de doelstellingen van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen, met name teneinde:

(b) ondersteunen van de verwezenlijking 
van de doelstellingen van het gezamenlijke 
technologie-initiatief inzake innovatieve 
geneesmiddelen, als vastgelegd in de 
prioriteiten voor onderzoek en innovatie 
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van het kaderprogramma Horizon 2020, 
met name teneinde:

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) verhoging van het succespercentage van 
klinische proeven met geneesmiddelen die 
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
voorrang genieten;

verhoging van het succespercentage van 
innovatieve klinische proeven met 
geneesmiddelen die volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie voorrang 
genieten, om te voldoen aan de behoeften 
op therapeutisch en 
volksgezondheidsgebied;

Or. en

Zoals momenteel het geval is met Alzheimer, dient IMI niet alle klinische proeven te 
financieren, maar alleen proeven met een innovatief karakter.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b - punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) ontwikkeling van nieuwe therapieën 
voor ziekten met een grote 
behandelingsbehoefte waarin niet is 
voorzien, zoals in het geval van de ziekte 
van Alzheimer, en een gebrek aan 
marktprikkels, zoals in het geval van 
antimicrobiële resistentie;

iii) ontwikkeling van nieuwe vaccins, 
diagnosen, medicijnen en therapieën voor 
ziekten met een grote 
behandelingsbehoefte waarin niet is 
voorzien, zoals in het geval van de ziekte 
van Alzheimer, en een gebrek aan 
marktprikkels, zoals in het geval van aan 
armoede gerelateerde en 
veronachtzaamde ziekten en 
antimicrobiële resistentie in het algemeen;

Or. en
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Motivering

Therapieën zijn slechts een onderdeel van een bredere behoefte aan innovatie op 
gezondheidsgebied, waartoe ook vaccins, diagnosen en medicijnen behoren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) het huidige 
geneesmiddelenontwikkelingsproces te 
verbeteren door ondersteuning van de 
ontwikkeling van instrumenten, normen en 
benaderingen voor het beoordelen van de 
doeltreffendheid, veiligheid en kwaliteit 
van gereguleerde gezondheidsproducten.

vi) het huidige 
geneesmiddelenontwikkelingsproces te 
verbeteren door ondersteuning van de 
ontwikkeling van instrumenten, normen en 
benaderingen voor het beoordelen van de 
doeltreffendheid, effectiviteit, veiligheid, 
therapeutische voordelen en kwaliteit van 
gereguleerde gezondheidsproducten;

Or. en

Motivering

In de literatuur is aangetoond dat er een gebrek is aan nieuwe medicijnen die op 
therapeutisch gebied toegevoegde waarde bevatten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter b – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) de overgang bevorderen naar een 
open innovatiesysteem voor het versterken 
van gezamenlijke en cumulatieve 
processen om de wetenschappelijke 
kennis uit te breiden middels 
wijdverbreide uitwisseling van gegevens 
van de IMI2-projecten.

Or. en
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Motivering

Het uitwisselen van gegevens van de IMI2-projecten is derhalve van essentieel belang voor 
het versterken van de gezamenlijke en cumulatieve processen om de wetenschappelijke kennis 
uit te breiden. De uitwisseling van gegevens kan ook leiden tot meer transparantie en 
verantwoording bij het onderzoek en kan de betrouwbaarheid ervan verhogen door andere 
onderzoekers de kans te geven analysen te herhalen of uit te breiden.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de betrokkenheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) bij 
haar activiteiten te bevorderen, 
overeenkomstig de doelstellingen van het 
kaderprogramma Horizon 2020.

Or. en

Motivering

Voor afstemming met artikel 18 van de kaderverordening voor H2020.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de operationele 
kosten van de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2 bedraagt 1 725 miljoen 
EUR en is als volgt samengesteld:

De maximale bijdrage van de Unie, met 
inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratiekosten en de operationele 
kosten van de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2 bedraagt 1 509 miljoen 
EUR en is als volgt samengesteld:

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor de begroting van de GO IMI2 met 12,5 % te verminderen ten 
gevolge van de totale vermindering van de begroting voor Horizon 2020 binnen het MFK, 
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teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de financiering van 
gezamenlijk onderzoek op het gebied van gezondheid en anderzijds de financiering van het 
JTI.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een maximumbedrag van 1 500 miljoen 
EUR dat correspondeert met de bijdrage
van de EFPIA, of haar samengestelde of 
gelieerde entiteiten;

(a) een maximumbedrag van 1 312 miljoen 
EUR ter aanvulling van de bijdrage van de 
EFPIA, of haar samengestelde of gelieerde 
entiteiten;

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor de begroting van de GO IMI2 met 12,5 % te verminderen ten 
gevolge van de totale vermindering van de begroting voor Horizon 2020 binnen het MFK, 
teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de financiering van 
gezamenlijk onderzoek op het gebied van volksgezondheid en anderzijds de financiering van 
het JTI.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een maximumbedrag van 225 miljoen 
EUR dat correspondeert met de 
aanvullende bijdragen van andere leden, 
geassocieerde partners, hun samenstellende 
of gelieerde entiteiten.

(b) een maximumbedrag van 197 miljoen 
EUR ter aanvulling van de aanvullende 
bijdragen van andere leden, geassocieerde 
partners, hun samenstellende of gelieerde 
entiteiten.

Or. en

Motivering

De rapporteur stelt voor de begroting van de GO IMI2 met 12,5 % te verminderen ten 
gevolge van de totale vermindering van de begroting voor Horizon 2020 binnen het MFK, 
teneinde de gevoelige balans niet te verstoren tussen enerzijds de financiering van 
gezamenlijk onderzoek op het gebied van volksgezondheid en anderzijds de financiering van 
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het JTI.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de specifieke prestatie-indicatoren in 
verband met de werking van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2;

(c) de specifieke prestatie-indicatoren in 
verband met de werking van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 als 
bedoeld in de bijlage;

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Verslagen en evaluatie

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de gemeenschappelijke onderneming 
IMI2. De Commissie deelt de conclusies 
daarvan, vergezeld van haar opmerkingen, 
uiterlijk op 30 juni 2018 aan het Europees 
Parlement en de Raad mee.

1. Uiterlijk op 31 december 2017 verricht 
de Commissie een tussentijdse evaluatie 
van de gemeenschappelijke onderneming 
IMI2, waarin overeenkomstig artikel 12, 
lid 2, van het kaderprogramma Horizon 
2020 rekening wordt gehouden met het 
advies van het wetenschappelijk panel 
voor gezondheid. In deze evaluatie wordt 
onder andere een uitgebreide vergelijking 
opgenomen van de tussentijdse resultaten 
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van het IMI2 met de specifieke 
indicatoren als vastgelegd in bepaling 18 
bis van de in de bijlage van onderhavige 
verordening opgenomen statuten.
De tussentijdse evaluatie van de 
gezamenlijke onderneming IMI2 maakt 
deel uit van en wordt verwerkt in de 
tussentijdse evaluatie van het 
kaderprogramma Horizon 2020. De 
Commissie deelt de conclusies daarvan, 
vergezeld van haar opmerkingen, uiterlijk 
op 30 juni 2018 aan het Europees 
Parlement en de Raad mee.

Or. en

Motivering

Het wetenschappelijk panel voor gezondheid is verantwoordelijk voor de samenhang tussen 
alle prioriteiten van de uitdaging Gezondheid en dient derhalve tijdens het evaluatieproces te 
worden geraadpleegd. Bovendien weerspiegelt dit amendement de in artikel 26 van de 
verordening voor Horizon 2020 aangebrachte wijzigingen, waarin, ten behoeve van de 
interne samenhang, de JTI’s duidelijk worden omschreven als een aan controle onderhevig 
onderdeel van de evaluatie van Horizon 2020.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
jaarlijks verslag in over de voortgang die 
de gemeenschappelijke onderneming 
IMI2 heeft gemaakt. Dit verslag bevat 
nadere gegevens over de uitvoering, 
waaronder het aantal ingediende 
voorstellen, het aantal voor financiering 
geselecteerde voorstellen, het type 
deelnemers, waaronder kmo’s, en 
statistieken per land.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI maakt deel uit van de 
kwijting die door het Europees Parlement 
op aanbeveling van de Raad aan de 
Commissie wordt verleend 
overeenkomstig de procedure voorzien in 
artikel 319 van het Verdrag.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting betreffende de bijdrage van de 
Unie aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming BBI gebeurt overeenkomstig
de kwijtingsprocedure van de 
communautaire organen die onder artikel 
209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 vallen.

Or. en

Motivering

In artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 wordt geen kwijtingsprocedure 
vermeld; bijgevolg is de rapporteur van mening dat de kwijting voor de JTI’s moet worden 
geïntegreerd in de kwijtingsprocedure voor communautaire organen die onder artikel 209 
van verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 vallen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten behoeve van de samenhang kan de 
Commissie besluiten om de in lid 1 
bedoelde audits uit te voeren bij de 
deelnemers die financiering van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
hebben ontvangen.

2. Ten behoeve van de samenhang kan de 
Commissie besluiten om de in lid 1 
bedoelde audits uit te voeren bij de 
deelnemers die financiering hebben 
ontvangen van, of hebben bijgedragen 
aan de activiteiten gefinancierd door de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2.

Or. en

Motivering

Alle partners die deelnemen aan onderzoeks- en innovatieactiviteiten van IMI2 dienen te 
worden onderworpen aan audits
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de Commissie en de Rekenkamer 
gerechtigd zijn tot het uitvoeren van 
dergelijke audits bij de ontvangers van 
financiering van de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2, overeenkomstig hun 
respectieve bevoegdheden.

de Commissie en de Rekenkamer 
gerechtigd zijn tot het uitvoeren van 
dergelijke audits bij deelnemers aan de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
gefinancierd door de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2, overeenkomstig hun 
respectieve bevoegdheden.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
kan praktische regelingen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001 vaststellen.

Schrappen

Or. en

Motivering

In Verordening (EG) nr. 1049/2001 zijn al regelingen vastgelegd voor EU-instellingen om 
toegang tot documenten te verschaffen.

Amendement 27

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

Verordening (EU) nr. … [regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020] 
is van toepassing op de door de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
gefinancierde acties. Overeenkomstig die 
verordening wordt de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2 aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 1 van 
de in de bijlage opgenomen statuten.

Verordening (EU) nr. … [regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van 
resultaten in het kader van Horizon 2020] 
is van toepassing op de door de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
gefinancierde acties. Overeenkomstig die 
verordening wordt de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2 aangemerkt als een 
financieringsorgaan en verleent zij 
financiële bijstand aan acties onder 
contract zoals vastgelegd in bepaling 1 van 
de in de bijlage opgenomen statuten.

De in artikel 1, lid 3, van Verordening 
(EU) nr. ... [regels voor de deelname aan 
acties en de verspreiding van resultaten in 
het kader van Horizon 2020] opgenomen 
afwijkingen worden consequent toegepast 
om de procedurele en rechtszekerheid van 
de deelnemers te waarborgen, een zo 
breed mogelijke samenwerking met kmo’s 
en ondernemingen van de 
middencategorie mogelijk te maken, en 
een billijke en eerlijke behandeling van de 
deelnemers te verzekeren wat betreft 
eigendom van en toegang tot de door de 
IMI2-projecten behaalde resultaten.

Or. en

Motivering

De rapporteur is sterk voorstander van het idee van uniforme regels – de regels voor 
deelname – voor alle acties die onder Horizon 2020, waaronder de JTI’s, worden 
gefinancierd. Indien er behoefte bestaat om af te wijken van de algemene regel, dan dient de 
reikwijdte van de afwijking zoveel mogelijk te worden beperkt, en moet worden gewaarborgd 
dat er geen belemmeringen ontstaan voor de deelname van enige entiteit die kan bijdragen 
aan de IMI2-doelstellingen.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Alle ongebruikte kredieten uit hoofde 
van Verordening (EG) nr. 73/2008
worden overgedragen aan de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2.

5. Alleen de onontbeerlijke kredieten die 
nodig zijn voor het dekken van de 
administratieve kosten gerelateerd aan 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
onder de gezamenlijke onderneming IMI 
(IMI1) worden overgedragen van de 
ongebruikte kredieten overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 73/2008.

Or. en

Motivering

Het ongebruikte deel van de IMI1-begroting moet, met uitzondering van de onontbeerlijke 
administratieve uitgaven ter voltooiing van IMI1, volledig worden gebruikt voor de 
financiering van KP7-projecten, zoals voor het ondersteunen van projecten op de reservelijst

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) mobiliseren van de middelen van de 
publieke en private sector die nodig zijn 
om de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 te 
verwezenlijken;

(a) versterken van particuliere 
investeringen en mobiliseren van de 
middelen van de publieke en private sector 
die nodig zijn om de doelstellingen van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 te 
verwezenlijken;

Or. en

Motivering

Door de mogelijkheid te bieden financiering onder Horizon 2020 te combineren met andere 
publieke financieringsmiddelen zullen de JTI’s naar verwachting leiden tot een aanzienlijk 
hefboomeffect ten opzichte van particuliere investeringen en de hiermee gepaard gaande 
economische activiteiten.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) regelmatig evalueren van en 
aanbrengen van de nodige aanpassingen in 
de strategische onderzoeksagenda van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 in 
het licht van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen tijdens de uitvoering ervan;

regelmatig evalueren van en aanbrengen 
van de nodige aanpassingen in de 
strategische onderzoeksagenda van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 in 
het licht van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen tijdens de uitvoering ervan, 
in overleg met het wetenschappelijk panel 
voor gezondheid van Horizon 2020 
overeenkomstig artikel 12, lid 2, van het 
programma Horizon 2020;

Or. en

Motivering

Aangezien het wetenschappelijk panel voor gezondheid verantwoordelijk is voor de 
samenhang tussen alle prioriteiten van de uitdaging Gezondheid, is de rapporteur van mening 
dat de strategische onderzoeksagenda van de gezamenlijke onderneming IMI2 kan worden 
verbeterd na raadpleging van het panel. 

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) tot stand brengen en ontwikkelen van 
nauwe samenwerking op lange termijn 
tussen de Unie, andere leden, 
geassocieerde partners en de andere 
belanghebbenden zoals andere 
bedrijfstakken, toezichthouders, 
patiëntenorganisaties, de academische 
wereld en klinische centra, evenals 
samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
de academische wereld;

(c) tot stand brengen en ontwikkelen van 
nauwe samenwerking op lange termijn 
tussen de Unie, andere leden, 
geassocieerde partners en de andere 
belanghebbenden zoals andere 
bedrijfstakken, toezichthouders, 
onafhankelijke patiëntenorganisaties, de 
academische wereld, 
onderzoeksorganisaties en klinische 
centra, evenals samenwerking tussen het 
bedrijfsleven en de academische wereld, 
waarbij wordt gewaarborgd dat de 
deelnemende partijen zowel in 
geografisch opzicht als wat betreft de 
grootte zo gevarieerd mogelijk zijn;

Or. en
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Motivering

De rapporteur is van mening dat een zo breed mogelijke betrokkenheid van belanghebbenden 
zal leiden tot betere resultaten van de GO IMI2 en vergroting van diens legitimiteit.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) op doeltreffende wijze hoofdzakelijk 
via subsidies ondersteunen van onderzoek 
en innovatie op het gebied van de 
biowetenschappen;

(e) op doeltreffende wijze hoofdzakelijk 
via subsidies ondersteunen van 
preconcurrentieel onderzoek en innovatie 
op het gebied van de biowetenschappen;

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) hoofdzakelijk via oproepen tot het 
indienen van voorstellen vaststellen en 
uitvoeren van het jaarlijkse werkplan voor 
de gemeenschappelijke onderneming IMI2;

(f) hoofdzakelijk via open en op 
concurrentie gerichte oproepen tot het 
indienen van voorstellen vaststellen en 
uitvoeren van het jaarlijkse werkplan voor 
de gemeenschappelijke onderneming IMI2;

Or. en

Motivering

Alle door JTI’s van GO’s georganiseerde oproepen tot het indienen van voorstellen moeten 
open zijn en op concurrentie gericht. Het selecteren van de voorstellen die om financiering 
verzoeken, moet geschieden op basis van het doorslaggevende criterium van 
wetenschappelijke uitmuntendheid.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) uitschrijven van oproepen tot het 
indienen van voorstellen en uitvoeren van 
andere voor de financiering noodzakelijke 
procedures, evalueren van voorstellen, 
toekennen van subsidies aan projecten op 
basis van de toepasselijke voorschriften, 
binnen de grenzen van de beschikbare 
middelen;

(g) uitschrijven van open en op 
concurrentie gerichte oproepen tot het 
indienen van voorstellen en uitvoeren van 
andere voor de financiering noodzakelijke 
procedures, evalueren van voorstellen, 
toekennen van subsidies aan projecten op 
basis van de toepasselijke voorschriften, 
binnen de grenzen van de beschikbare 
middelen;

Or. en

Motivering

Alle door JTI’s van GO’s georganiseerde oproepen tot het indienen van voorstellen moeten 
open zijn en op concurrentie gericht. Het selecteren van de voorstellen die om financiering 
verzoeken, moet geschieden op basis van het doorslaggevende criterium van 
wetenschappelijke uitmuntendheid

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) publiceren van informatie over de 
projecten, met inbegrip van de naam van 
de deelnemers, en de hoogte van de 
financiële bijdrage per deelnemer van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2;

Or. en

Motivering

Maximale transparantie is een vereiste voor iedere publieke investering, ook wat betreft 
JTI’s. Om de toegevoegde waarde van IMI2 te kunnen evalueren en rechtvaardigen is er 
transparantie nodig voor alle gefinancierde projecten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) verrichten van werkzaamheden op het 
gebied van informatie, communicatie, 
exploitatie en verspreiding door toepassing 
van mutatis mutandis de bepalingen van 
artikel 22 van Verordening (EU) 
nr. […]/2013 [het kaderprogramma 
Horizon 2020];

(h) verrichten van werkzaamheden op het 
gebied van informatie, communicatie, 
exploitatie en verspreiding door toepassing 
van de bepalingen van artikel 28 van het 
kaderprogramma Horizon 2020;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) ten minste eenmaal per jaar 
bijeenroepen van een bijeenkomst met 
belangengroepen ter waarborging van de 
openheid en transparantie van de 
onderzoeksactiviteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
jegens haar belanghebbenden;

(i) ten minste eenmaal per jaar 
bijeenroepen van een bijeenkomst met 
belangengroepen via het forum van 
belanghebbenden ter waarborging van de 
openheid, transparantie en verantwoording
van de onderzoeksactiviteiten van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2 
jegens haar belanghebbenden;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 2 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) na aanvaarding van de statuten middels 
schriftelijke instemming, de European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (hierna “de EFPIA”).

(b) na aanvaarding van de statuten middels 
schriftelijke instemming, de European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (hierna “de EFPIA”), een 
non-profit vereniging naar Zwitsers recht 
(registratienummer 4749), met permanent 
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kantoor in Brussel, België.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie heeft een aandeel van 50 % 
in de stemmen. De stem van de Commissie 
is ondeelbaar. Elk lid mag zijn stemmen 
verdelen over zijn vertegenwoordigers in 
de raad van bestuur. De leden stellen alles 
in het werk om een consensus te bereiken. 
Als er geen consensus kan worden bereikt, 
neemt de raad van bestuur besluiten met 
een meerderheid van ten minste 75 % van 
alle stemmen, met inbegrip van de 
stemmen van afwezigen.

De Commissie heeft 50 % van het totaal 
aan stemmen. De stem van de Commissie 
is ondeelbaar. Elk lid mag zijn stemmen 
verdelen over zijn vertegenwoordigers in 
de raad van bestuur. De leden stellen alles 
in het werk om een consensus te bereiken. 
Als er geen consensus kan worden bereikt, 
neemt de raad van bestuur besluiten met 
een meerderheid van ten minste 75 % van 
alle stemmen, met inbegrip van de 
stemmen van afwezigen.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorzitter van de groep
vertegenwoordigers van de nationale 
overheden woont de vergaderingen van de 
raad van bestuur als waarnemer bij.

De voorzitter van de groep 
vertegenwoordigers van de nationale 
overheden woont de vergaderingen van de 
raad van bestuur als waarnemer bij en 
neemt deel aan diens beraadslagingen 
maar heeft geen stemrechten.

De voorzitter van het wetenschappelijk 
comité heeft het recht de vergaderingen 
van de raad van bestuur bij te wonen en 
deel te nemen aan diens beraadslagingen, 
maar heeft geen stemrechten.
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Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 6 – punt 2 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur stelt zijn eigen 
reglement van orde vast.

De raad van bestuur stelt zijn eigen 
reglement van orde vast en maakt dit voor 
het publiek toegankelijk.

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) goedkeuring van het door de uitvoerend 
directeur in nauwe samenwerking met de 
in bepaling 7, lid 2, onder q), bedoelde 
adviesgroepen voorgestelde jaarlijkse 
werkplan en de bijbehorende 
uitgavenramingen opstellen, na 
raadpleging van het wetenschappelijk 
comité en de groep vertegenwoordigers 
van de nationale overheden;

(h) goedkeuring van het door de uitvoerend 
directeur in nauwe samenwerking met de 
in bepaling 7, lid 2, onder q), bedoelde 
adviesgroepen voorgestelde jaarlijkse 
werkplan en de bijbehorende 
uitgavenramingen opstellen, na 
raadpleging van het wetenschappelijk 
comité en de groep vertegenwoordigers 
van de nationale overheden en het 
wetenschappelijk panel voor gezondheid 
van Horizon 2020;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter m
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) de lijst van voor financiering 
geselecteerde voorstellen goedkeuren;

(m) de lijst van voor financiering 
geselecteerde voorstellen goedkeuren op 
basis van de door een panel van 
onafhankelijke deskundigen 
overeenkomstig artikel 40 van 
Verordening (EU) nr. .../2013 [regels voor 
de deelname aan acties en de verspreiding 
van resultaten in het kader van Horizon 
2020] opgestelde ranglijst;

Or. en

Motivering

Voor afstemming met artikel 37 van de regels voor de deelname aan acties in het kader van 
Horizon 2020

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 7 – punt 2 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(q) indien passend adviesgroepen oprichten 
als aanvulling op de organen van de 
gemeenschappelijke onderneming IMI2;

(q) indien passend adviesgroepen oprichten 
middels open oproepen als aanvulling op 
de organen van de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2;

Or. en

Motivering

De oprichting van aanvullende adviesgroepen en het aanstellen van diens leden dient op basis 
van maximale transparantie te gebeuren en te zijn gebaseerd op objectieve criteria.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 9 – punt 4 – letter k bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) alle aanbevelingen tijdig 
implementeren en controleren die zijn 
opgenomen in de eindevaluatie van de 
gezamenlijke onderneming IMI, de 
tussentijdse evaluatie van de gezamenlijke 
onderneming IMI2 of enige andere 
relevante beoordeling van de activiteiten 
van IMI2;

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
maximaal 7 leden die voor één jaar worden 
benoemd; hun mandaat is verlengbaar. Het 
kiest een voorzitter uit zijn leden voor één 
jaar.

1. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 
maximaal 15 leden die voor twee jaar 
worden benoemd; hun mandaat is 
verlengbaar. Het kiest een voorzitter uit 
zijn leden voor één jaar. Bij de 
samenstelling ervan wordt gestreefd naar 
gendergelijkheid overeenkomstig artikel 
16 van het kaderprogramma Horizon 
2020.

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dat noodzakelijk is voor specifieke 
incidentele taken kunnen er aanvullende 
deskundigen worden aangewezen voor 
beperkte duur.

Indien dat noodzakelijk is voor specifieke 
incidentele taken kunnen er aanvullende 
deskundigen worden aangewezen voor 
beperkte duur, en hun selectie gebeurt 
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volgens dezelfde procedure als die voor de 
permanente leden van het 
wetenschappelijk comité.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur stelt de specifieke 
criteria en het selectieproces vast voor de 
samenstelling van het wetenschappelijk 
comité en benoemt de leden ervan. De raad 
van bestuur neemt de potentiële kandidaten 
die de groep vertegenwoordigers van de 
nationale overheden in het kader van IMI2 
voorstelt, in overweging.

3. De raad van bestuur stelt de specifieke 
criteria en het selectieproces vast voor de 
samenstelling van het wetenschappelijk 
comité en benoemt de leden ervan. De raad 
van bestuur benoemt zijn leden uit de 
potentiële kandidaten die de groep 
vertegenwoordigers van de nationale 
overheden in het kader van IMI2 voorstelt.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) advies uitbrengen over de in de 
jaarlijkse werkplannen op te nemen 
wetenschappelijke prioriteiten;

(a) advies uitbrengen over de in de 
jaarlijkse werkplannen, waaronder 
ontwerpteksten voor oproepen, op te 
nemen wetenschappelijke prioriteiten;

Or. en

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) advies uitbrengen over de in de 
strategische onderzoeksagenda op te 
nemen wetenschappelijke prioriteiten in 
samenwerking met het wetenschappelijk 
panel voor gezondheid van Horizon 2020;

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat een meer wetenschappelijke aansturing moet worden 
gewaarborgd, met name nu de rol van het wetenschappelijk comité sinds de herziening in 
2010-2011 van het IMI SRA lijkt te zijn teruggedrongen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het wetenschappelijk comité komt ten 
minste eenmaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

5. Het wetenschappelijk comité vergadert 
ten minste tweemaal per jaar. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter.

Or. en

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het wetenschappelijk comité kan op 
eigen initiatief aanbevelingen doen aan de 
gezamenlijke onderneming IMI2 op het 
gebied van techniek, management en 
wetenschap.
De gezamenlijke onderneming IMI2 stelt 
het wetenschappelijk comité in kennis van 
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de acties die zij heeft ondernomen met 
betrekking tot dergelijke aanbevelingen, 
waarbij redenen worden gegeven ingeval 
deze aanbevelingen niet zijn opgevolgd.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 10 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het wetenschappelijk comité stelt zijn 
eigen reglement van orde vast.

7. Het wetenschappelijk comité stelt zijn 
eigen reglement van orde vast en maakt dit 
voor het publiek toegankelijk.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep vertegenwoordigers van de 
nationale overheden komt ten minste 
eenmaal per jaar bijeen. De vergaderingen 
worden bijeengeroepen door de voorzitter. 
De voorzitter van de raad van bestuur en de 
uitvoerend directeur of hun 
vertegenwoordigers wonen de vergadering 
bij.

2. De groep vertegenwoordigers van de 
nationale overheden komt ten minste 
tweemaal per jaar bijeen. De 
vergaderingen worden bijeengeroepen door 
de voorzitter. De voorzitter van de raad van 
bestuur en de uitvoerend directeur of hun 
vertegenwoordigers wonen de vergadering 
bij.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voortgang van het programma in het 
kader van de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2 en de verwezenlijking 
van haar doelstellingen;

(a) de voortgang van het programma in het 
kader van de gemeenschappelijke 
onderneming IMI2 en de verwezenlijking 
van haar doelstellingen, waaronder het 
evaluatieproces voor oproepen voor het 
indien van voorstellen en hun uitkomsten; 
met dezelfde mate van volledigheid en 
detail als die voor het comité voor het 
programma;

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de samenhang met het 
kaderprogramma Horizon 2020;

(c) de naleving van het kaderprogramma 
Horizon 2020;

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de jaarlijkse werkplannen; (d) de jaarlijkse werkplannen, waaronder 
ontwerpteksten voor oproepen;

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het wel of niet aanbevelen van de 
opname van een bepaalde voor de 
gezamenlijke onderneming IMI2 
bestemde onderzoeksprioriteit in reguliere 
oproepen van het kaderprogramma 
Horizon 2020 teneinde nieuwe synergieën 
te ontwikkelen met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten met een strategisch 
belang;

Or. en

Motivering

Streven naar afstemming met artikel 19 van de kaderverordening voor H2020.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 11 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De groep vertegenwoordigers van de 
nationale overheden stelt haar eigen 
reglement van orde vast.

6. De groep vertegenwoordigers van de 
nationale overheden stelt haar eigen 
reglement van orde vast en maakt dit voor 
het publiek toegankelijk.

Or. en

Amendement 60

Het voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 18 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Amendement

18 bis - Indicatoren
De prestatie-indicatoren voor de beoordeling van voortgang ten opzichte van de in artikel 2 
vastgestelde doelstellingen zijn:
Wetenschappelijke en technologische vooruitgang

Indicator Doel
Toezicht op 
verwezenlijking van 
doelstellingen van de 
GO

Toezicht op 
verwezenlijking van 
specifieke doelstellingen

Zie punt 3.2 van het verslag 
over de effectbeoordeling.

Aantal opgerichte open 
innovatienetwerken

3 open innovatienetwerken 
tussen verschillende 
sectoren en 2 klinische 
proefnetwerken

Aantal strategische 
agenderingen buiten de 
GO om

Strategische agendering op 
3 onderzoeksterreinen als 
vastgesteld in de specifieke 
doelstellingen in punt 3.2

Aantal tot stand gebrachte 
partnerschappen

Partnerschappen op 16 
onderzoeksterreinen als 
vastgesteld in de specifieke 
doelstellingen in punt 3.2

Toezicht op 
uitvoering van 
strategische 
onderzoeksagenda

Aantal gegevenspunten dat 
is geanalyseerd voor 
vaststelling van een 
onbevoordeelde 
moleculaire taxonomie van 
een ziekte

5 miljoen gegevenspunten

Aantal ingedeelde ziekten 4 ziektegebieden
Aantal proeven dat is 
geanalyseerd om te leren 
van negatieve resultaten

125 proeven

Mate waarin is rekening 
gehouden met 
beleidsdoelstellingen 
inzake gezondheidszorg, 
demografische 
veranderingen en welzijn

Bij het vaststellen van de 
strategische 
onderzoeksagenda moeten 
punten 1.1.2 en 1.2.2, en 
delen van punten 1.2.3 en 
1.3.1 van de gedeeltelijke 
algemene aanpak van het 
kaderprogramma Horizon 
2020 in aanmerking 
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worden genomen
Toezicht op de werkzaamheden van de GO
Selectie van projecten 
en toewijzing van 
financiering

Tijd tot subsidieverlening 270 dagen

Tijd tot uitbetaling 30 dagen
Mate van naleving van het
tijdschema

Begroting vastgelegd en in 
dit verband uitgeschreven 
uitnodigingen

Mate van deelname van het 
mkb en voordelen

Vanaf het begin gaat 20 % 
de financiering van IMI2 
naar het mkb, voordeel 
voor het mkb vanaf het 2e 
jaar gecontroleerd: ten 
minste 70 % van de 
gevraagde mkb-bedrijven 
verklaart voordeel te 
hebben van de expertise 
van partners uit de 
industrie en/of de 
academische wereld; 80 % 
van het mkb verklaart dat 
de doelstellingen zonder de 
hulp van IMI2 niet zouden 
zijn gehaald.

Doelmatigheid van 
onderzoeksprogramm
a

Aantal publicaties Gemiddeld 20 publicaties 
per 10 miljoen EUR steun

Impact van tijdschriften 
waarin artikelen worden 
gepubliceerd

Gemiddelde impact 10 % 
boven EU-gemiddelde

Impact van publicaties Aantal citaten 20 % boven 
gemiddelde voor EU-
publicaties

Aantal octrooien Gemiddeld 2 
octrooiaanvragen per 10 
miljoen EUR steun

O&O-intensiteit Percentage aan variatie 
binnen een jaar van het 
aandeel in jaarlijkse 
uitgaven aan O&O ten 
opzichte van het totaal aan 
uitgaven voor EFPIA-
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bedrijven

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat de bepalingen inzake versterking van de particuliere 
investeringen verder moeten worden verbeterd, opdat ze meer zichtbaar worden. 
Dienovereenkomstig is er een nieuwe indicator vastgesteld voor O&O voor EFPIA-bedrijven, 
waarbij de EFPIA medelid is van de GO IMI.
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TOELICHTING

Het initiatief innovatieve medicijnen 2 (IMI2) wordt de opvolger van IMI1, een gezamenlijk 
technologie-initiatief dat is opgericht onder het zevende kaderprogramma, maar met een 
andere reikwijdte: de nadruk verschuift van preconcurrentieel biomedisch onderzoek naar 
volksgezondheid. Hierdoor heeft IMI2 een bredere agenda, die de hele innovatiecyclus zal
omvatten, waarbij biowetenschappelijke industriesectoren aan boord zullen worden genomen, 
en niet alleen onderzoek, maar ook de commercialisering van innovatieve medicijnen eronder 
zal vallen.

Zoals is opgemerkt in het tussentijdse verslag van IMI1, is er sprake van een leerproces, wat 
vanzelfsprekend is bij iedere nieuwe regeling, en dit proces wordt voortgezet in het huidige 
voorstel. Niettemin is er nog een aantal kwesties waarvan de rapporteur van mening is dat 
deze voor verbetering vatbaar zijn, met name:

een betere afstemming met Horizon 2020;

een beheerstructuur met meer transparantie, verantwoording en samenwerking;

een meer wetenschappelijke aansturing.

Afstemming met Horizon 2020 

Tijdens de onderhandelingen over het Horizon 2020-pakket volgde het Europees Parlement de 
aanbevelingen opgesteld door de groep deskundigen inzake de tussentijdse evaluatie van het 
zevende kaderprogramma voor onderzoek en opgenomen in het eropvolgende EP-
controleverslag, en vroeg het om uniforme regels voor het hele programma, waarbij werd 
gewaarborgd dat de thematische samenhang, met een duidelijke toegevoegde waarde voor 
Europa, behouden zou blijven. Aangezien een aantal JTI’s specifieke zorgen had geuit, 
spande het Europees Parlement zich extra in om te waarborgen dat dit instrument 
bovengenoemde beginselen correct zou naleven.

Bijgevolg zijn in artikel 19 van de verordening voor het kaderprogramma de criteria voor 
zowel de vaststelling als het beheer van dit instrument verruimd, met speciale nadruk op (i) 
aangetoonde meerwaarde voor het instrument, (ii) de vaststelling van duidelijke en meetbare 
maatschappelijke en concurrentiegerichte doelstellingen, (iii) een evenwichtige bijdrage van 
de private sector ten opzichte van de EU-begroting, (iv) naleving van de regels voor 
deelname, (v) complementariteit met andere delen van H2020, (vi) de betrokkenheid van alle 
belanghebbende partners van de volledige waardeketen, en (vii) het aantonen van een open, 
transparant en participerend beheersysteem. 

Verder wordt in artikel 26 van de verordening voor het kaderprogramma verzocht om een 
grondige beoordeling van JTI’s als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020, 
waartoe onder meer een analyse van hun openheid, transparantie en effectiviteit behoort.

Voor verdere afstemming van de verordening voor het kaderprogramma H2020 met de 
huidige verordening dienen de volgende wijzigingen:
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 nauwere betrokkenheid van kmo’s (zie artikel 18 van KP H2020), waarbij in 
acht wordt genomen dat uit een vragenlijst voor projectdeelnemers van het IMI 
blijkt dat er zeer weinig interesse is binnen de industriesector en de 
wetenschappelijke wereld om kennis met kmo’s te delen;

 samenwerking met het wetenschappelijk panel voor gezondheid van H2020 
(zie artikel 12 van KP H2020);

 expliciete naleving van de algemene beginselen van Horizon 2020, zoals open 
toegang en gendergelijkheid (zie artikel 15 en 15 ter van KP H2020);

 waarborging dat de gebieden die door PPP’s worden behandeld, niet 
automatisch voor werkprogramma’s worden uitgesloten, aangezien zij tot taak 
hebben reguliere transnationale samenwerkingsprojecten aan te vullen, en niet 
te vervangen (zie artikel 19 van KP H2020).

 opname van veronachtzaamde en aan armoede gerelateerde 
productontwikkeling (zie bijlage Uitdaging Gezondheid van KP H2020)

Begroting

Ondanks de terugkerende aanbeveling van het Europees Parlement om 100 miljard euro toe te 
wijzen aan het H2020-programma, heeft de Raad besloten 12,5 % te bezuinigen op het 
voorstel van de Commissie. Dit besluit, alsmede het feit dat in het verslag-Riera over het 
kaderprogramma H2020 wordt gesteld dat het programma zich in wezen moet blijven 
toespitsen op transnationale, middelgrote samenwerkingsprojecten voor preconcurrentieel 
O&O, heeft de rapporteur ertoe aangezet op de GO IMI2 procentueel een 
begrotingsbezuiniging toe te passen die gelijk is aan de totale vermindering van de begroting 
voor Horizon 2020 in het MFK.

De rapporteur stelt ook voor de overdracht van ongebruikte kredieten voor de GO IMI1 naar 
de GO IMI2 te beperken tot administratieve kosten gerelateerd aan het beheer van lopende 
projecten van IMI1. Het restant van de ongebruikte begroting dient te worden overgedragen 
aan reguliere oproepen voor FP7 (bijv. om de uitmuntende projecten te financieren die 
momenteel op reservelijsten staan).

Wat betreft versterkingen is de rapporteur van mening dat de bepalingen met betrekking tot 
het in nature bijdragen van de industriesector verder moeten worden verbeterd, opdat ze meer 
zichtbaar worden. Dienovereenkomstig is er een nieuwe indicator voor O&O-intensiteit 
ingesteld en is de verplichting benadrukt om controles achteraf uit te breiden naar de 
bijdragen in natura. 

Beleid inzake IER’s

Zoals blijkt uit de resultaten van de openbare raadpleging over plannen voor een publiek-
privaat partnerschap in biomedisch onderzoek en innovatie onder Horizon 2020, en beide 
tussentijdse evaluaties van de GO IMI blijven belangrijke zorgpunten een rol spelen bij 
belanghebbenden wat betreft het beleid inzake IER’s van de GO IMI. Zoals hierboven 
vermeld is het Europees Parlement een sterk voorstander van volledige naleving van de regels 
voor deelname en dringt het er derhalve bij de leden van de GO IMI op aan een aanpak goed 
te keuren die:
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 niet tot belemmeringen leidt die uitmuntende kmo’s, universiteiten en 
onderzoeksorganisaties, alsmede patiëntenorganisaties ervan weerhoudt deel te 
nemen aan IMI; 

 een eerlijke toekenning van rechten bewerkstelligt;
 vanaf het begin de rechtszekerheid waarborgt.

Indien een gedelegeerde handeling is vereist om af te wijken van de regels voor deelname, 
controleert het Parlement dat zij overeenstemt met bovenstaande beginselen en geen reden 
geeft tot een vermoeden van onevenwichtigheid onder de deelnemers.

Een verbeterde wetenschappelijke aansturing

Belanghebbenden hebben verder in hun antwoorden op de bovengenoemde openbare 
raadpleging herhaaldelijk de kritiek geuit dat de onderzoeksgemeenschap geen zinvolle 
bijdrage kan leveren aan het vaststellen van de strategische onderzoeksagenda’s. 

Verder bestaat er de behoefte om te waarborgen dat de onderzoeksthema’s een daadwerkelijk 
openbaar belang dienen en niet worden gezien als een instrument dat marktverstoring 
mogelijk maakt. Bijgevolg vindt de rapporteur het van uitermate groot belang dat het 
wetenschappelijk comité wordt opgenomen als een essentieel orgaan voor de GO IMI, maar 
ook dat zijn rol wordt uitgebreid om te waarborgen dat het actief deelneemt aan de 
vaststelling van de wetenschappelijke prioriteiten voor de strategische onderzoeksagenda.

Anderzijds dient binnen de uitdaging Gezondheid een hogere mate van samenhang en 
strategische planning te worden gewaarborgd middels het betrekken van het wetenschappelijk 
panel voor gezondheid van het H2020.

Een beheer met meer transparantie en verantwoording

Een laatste reeks voorgestelde wijzigingen dient om de transparantie en verantwoording 
binnen de beheerstructuur en het besluitvormingsproces van de GO IMI te verbeteren met als 
doel diens legitimiteit te versterken en te waarborgen dat alle organen de nodige middelen ter 
beschikking hebben om aan hun verantwoordelijkheden te kunnen voldoen binnen een 
bijzonder gevoelige sector, waarin het openbaar belang de belangrijkste drijfveer dient te zijn 
voor alle acties van het IMI.


