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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 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 verordening van de Raad betreffende de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2013)0501),

– gezien artikel 187 en de eerste alinea van artikel 188 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C7-0258/2013),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie begrotingscontrole (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 aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Met 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)18 wordt beoogd een 

(4) Met 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)18 wordt beoogd een 
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groter effect op onderzoek en innovatie te 
creëren door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa’s bredere 
mededingingsdoelstellingen en kunnen 
helpen maatschappelijke uitdagingen het 
hoofd te bieden. Overeenkomstig Besluit 
nr. 1982/2006/EG kan de betrokkenheid 
van de Unie bij die partnerschappen de 
vorm aannemen van financiële bijdragen 
aan gemeenschappelijke ondernemingen 
die zijn opgericht op basis van artikel 187 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

groter effect op onderzoek en innovatie te 
creëren door financiële middelen van 
Horizon 2020 en de particuliere sector te 
bundelen binnen publiek-private 
partnerschappen op belangrijke gebieden 
waar onderzoek en innovatie een bijdrage 
kunnen leveren aan Europa’s bredere 
mededingingsdoelstellingen, private 
investeringen kunnen bevorderen en 
kunnen helpen maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden. Deze 
partnerschappen moeten gebaseerd zijn 
op toezeggingen op lange termijn, waarbij 
sprake is van een evenwichtige bijdrage 
door alle partners, moeten worden 
afgerekend op het behalen van hun 
doelstellingen, en moeten worden 
afgestemd op de strategische 
doelstellingen van de Unie inzake 
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 hun specifieke gebieden actief zijn, 
de gelegenheid bieden deel te nemen. 
Overeenkomstig Besluit nr. 1982/2006/EG 
kan de betrokkenheid van de Unie bij die 
partnerschappen de vorm aannemen van 
financiële bijdragen aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht op basis van artikel 187 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

__________________ __________________
18 [H2020 FP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

18 [H2020 FP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

Or. en

Amendement 2

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

(5) Overeenkomstig Besluit (EU) nr. 
[…]/2013 van de Raad van […]tot 
vaststelling van het specifieke programma 
tot uitvoering van "Horizon 2020" — Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)19 moet verdere 
steun worden verleend aan 
gemeenschappelijke ondernemingen die 
zijn opgericht uit hoofde van Besluit nr. 
1982/2006/EG, volgens de voorwaarden 
van Besluit (EU) nr. […]/2013. De 
prioriteit “Industrieel leiderschap” is 
gericht op twee specifieke activiteitenlijnen 
op het gebied van informatie- en 
communicatietechnologieën: "Micro- en 
nano-elektronica" en "Een nieuwe 
generatie componenten en systemen: de 
constructie van geavanceerde en slimme 
ingebedde componenten en systemen".
"Ingebedde computersystemen"
(ARTEMIS) en "nano-elektronica"
(ENIAC) moeten tot één initiatief worden 
gecombineerd.

(5) Overeenkomstig Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie 2014-2020 ("Horizon 2020"), 
opgericht bij Verordening (EU) nr. 
…/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad18a en Besluit (EU) nr. […]/2013 
van de Raad van […]tot vaststelling van 
het specifieke programma tot uitvoering 
van "Horizon 2020" — Het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020)19 kan verdere steun 
worden verleend aan gemeenschappelijke 
ondernemingen die zijn opgericht uit 
hoofde van Horizon 2020 en in 
overeenstemming met de voorwaarden van 
die verordening en Besluit (EU) nr. 
[…]/2013. De prioriteit “Industrieel 
leiderschap” is gericht op twee specifieke 
activiteitenlijnen op het gebied van 
informatie- en 
communicatietechnologieën: "Micro- en 
nano-elektronica" en "Een nieuwe 
generatie componenten en systemen: de 
constructie van geavanceerde en slimme 
ingebedde componenten en systemen".
"Ingebedde computersystemen"
(ARTEMIS) en "nano-elektronica"
(ENIAC) moeten tot één initiatief worden 
gecombineerd.

__________________ __________________
18a Verordening (EU) nr. .../2013 van het 
Europees Parlement en van de Raad tot 
vaststelling van Horizon 2020 – het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) en tot intrekking 
van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L ...).

19 [H2020 SP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

19 [H2020 SP:] PB L […] van […], blz. 
[…].

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de verdere steun voor 
onderzoeksprogramma’s op het gebied van 
nano-elektronica en ingebedde 
computersystemen moet worden 
voortgebouwd op de ervaring met de 
activiteiten van ENIAC en ARTEMIS, 
inclusief de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie, de aanbevelingen van de 
belanghebbenden en de noodzaak van 
doeltreffende coördinatie en synergie.

(13) Bij de verdere steun voor 
onderzoeksprogramma’s op het gebied van 
nano-elektronica en ingebedde 
computersystemen moet worden 
voortgebouwd op de ervaring met de 
activiteiten van ENIAC en ARTEMIS, 
inclusief de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie, de aanbevelingen van de 
belanghebbenden en de noodzaak van 
doeltreffende coördinatie en synergie, 
waarbij de vereiste autonomie behouden 
blijft om het juiste evenwicht met 
betrekking tot de beslissingsbevoegdheid 
te waarborgen binnen het tripartiete 
bestuur waarbij de private sector, de 
ECSEL-lidstaten en de Unie betrokken 
zijn.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Er wordt steeds intensiever 
samengewerkt door de betrokkenen bij de 
Europese technologieplatforms ARTEMIS, 
ENIAC en EPoSS (European Technology 
Platform on Smart Systems Integration), 
zoals blijkt uit de strategische onderzoeks-
en innovatieagenda op hoog niveau die de 
bedrijfstak voor ICT-componenten en -
systemen in 2012 heeft opgesteld. Om de 
synergieën die het gevolg zijn van deze 
wisselwerking optimaal te benutten en uit 
te bouwen, dient één gemeenschappelijke 

(14) Er wordt steeds intensiever 
samengewerkt door de betrokkenen bij de 
Europese technologieplatforms ARTEMIS, 
ENIAC en EPoSS (European Technology 
Platform on Smart Systems Integration), 
zoals blijkt uit de strategische onderzoeks-
en innovatieagenda op hoog niveau die de 
bedrijfstak voor ICT-componenten en -
systemen in 2012 heeft opgesteld. Om de 
synergieën die het gevolg zijn van deze 
wisselwerking optimaal te benutten en uit 
te bouwen, dient één gemeenschappelijke 
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onderneming te worden opgericht, hier de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
genoemd, die actief is op het gebied van 
elektronische componenten en systemen, 
met inbegrip van de activiteiten van de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
ENIAC en ARTEMIS, en waarvan de 
structuur en de regels geschikter zijn om 
efficiency te bevorderen en 
vereenvoudiging tot stand te brengen.
Daartoe dient de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL financiële regels vast 
te stellen die in overeenstemming zijn met 
haar behoeften, 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 Unie24.

onderneming te worden opgericht, hier de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
genoemd, die actief is op het gebied van 
elektronische componenten en systemen, 
met inbegrip van de activiteiten van de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
ENIAC en ARTEMIS, en waarvan de 
structuur en de regels geschikter zijn om 
efficiency te bevorderen en 
vereenvoudiging tot stand te brengen.
Daartoe dient de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL financiële regels vast 
te stellen die in overeenstemming zijn met 
haar behoeften, overeenkomstig artikel 208
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 Unie24.

__________________ __________________
24 PB L 298 van 26.10.12, blz. 1. 24 PB L 298 van 26.10.12, blz. 1.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) In aanvulling op de tussentijdse 
evaluatie van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL en de in artikel 32 
van Horizon 2020 bedoelde evaluatie, 
dienen gezamenlijke technologie-
initiatieven, die een specifiek 
financieringsinstrument van 
Horizon 2020 vormen, te worden 
onderworpen aan een uitvoerige 
tussentijdse beoordeling die onder meer 
een analyse van de openheid, 
transparantie en efficiëntie van deze 
initiatieven moet omvatten.
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Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Overeenkomstig artikel 287, lid 1, 
van het Verdrag mag het besluit tot 
instelling van door de Unie opgerichte 
organen en instanties uitsluiten dat de 
rekeningen van alle ontvangsten en 
uitgaven van dergelijke organen en 
instanties door de Rekenkamer worden 
onderzocht. Overeenkomstig artikel 60, lid 
5, van Verordening (EU, Euratom) nr. 
966/2012 dienen de rekeningen van de in 
artikel 209 van die verordening bedoelde 
organen te worden onderzocht door een 
onafhankelijk auditorgaan, dat advies 
uitbrengt over onder andere de 
betrouwbaarheid van de rekeningen en de 
wettigheid en regelmatigheid van de
onderliggende verrichtingen. De 
rekeningen van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL hoeven niet te 
worden onderzocht door de Rekenkamer 
omdat moet worden vermeden dat die 
rekeningen tweemaal worden onderzocht.

(26) De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL moet een entiteit zijn die is 
opgezet door de Unie, terwijl kwijting voor 
de uitvoering van haar begroting moet 
worden verleend door het Europees 
Parlement, op aanbeveling van de Raad.
Hierbij moet evenwel rekening worden 
gehouden met de specifieke kenmerken 
die voortvloeien uit de aard van de 
gezamenlijke technologie-initiatieven als 
publiek-private partnerschappen en met 
name uit het feit dat de particuliere sector 
bijdraagt aan de begroting.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL is een orgaan waaraan de 
uitvoering van een publiek-privaat 
partnerschap is toevertrouwd, zoals

3. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL fungeert als een orgaan als
bedoeld in artikel 208 van Verordening
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bedoeld in artikel 209 van Verordening
(EU, Euratom) nr. 966/2012.

(EU, Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De werkzaamheden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
bouwen voort op de resultaten die door de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
ENIAC en ARTEMIS en het Europees 
technologieplatform EPoSS zijn verkregen.
Deze werkzaamheden stimuleren nieuwe 
ontwikkelingen en synergieën op de
volgende hoofdgebieden:

2. De werkzaamheden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
bouwen voort op de resultaten die door de 
gemeenschappelijke ondernemingen 
ENIAC en ARTEMIS en het Europees 
technologieplatform EPoSS zijn verkregen.
Deze werkzaamheden stimuleren nieuwe 
ontwikkelingen en synergieën op de 
volgende hoofdgebieden, op billijke wijze:

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
ter dekking van administratieve en 
operationele kosten bedraagt, met inbegrip 
van EVA-kredieten, ten hoogste 
1 215 255 000 EUR. Deze bijdrage wordt 
betaald uit de kredieten die in de algemene 
begroting van de Europese Unie worden 
uitgetrokken voor het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon 
2020 (2014–2020). Overeenkomstig artikel 
58, lid 1, onder c), onder iv), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 

1. De bijdrage van de Unie aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
ter dekking van administratieve en 
operationele kosten bedraagt, met inbegrip 
van EVA-kredieten, ten hoogste 
1 215 255 000 EUR. Deze bijdrage wordt 
betaald uit de kredieten die in de algemene 
begroting van de Europese Unie worden 
uitgetrokken voor het specifieke 
programma tot uitvoering van Horizon 
2020 (2014–2020). Overeenkomstig artikel 
58, lid 1, onder c), onder iv), en de 
artikelen 60 en 61 van Verordening (EU, 
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Euratom) nr. 966/2012 wordt de uitvoering 
van de begroting, wat de bijdrage van de 
Unie betreft, toevertrouwd aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
die optreedt als een orgaan zoals bedoeld in 
artikel 209 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

Euratom) nr. 966/2012 wordt de uitvoering 
van de begroting, wat de bijdrage van de 
Unie betreft, toevertrouwd aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
die optreedt als een orgaan zoals bedoeld in 
artikel 208 van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

Or. en

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De financiële bijdrage van de Unie 
wordt uitsluitend betaald indien:
a) door de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL is bewezen dat haar 
meerjarige werkplan en de door haar 
gefinancierde acties overeenkomen met de 
in het Horizon 2020-kaderprogramma 
vastgelegde onderzoeksprioriteiten;
b) door de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL is bewezen dat de 
algemene beginselen van het 
Horizon 2020-kaderprogramma worden 
nageleefd;
c) door de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL is bewezen dat aan 
de in artikel 19 van het Horizon 2020-
kaderprogramma bedoelde voorwaarden 
is voldaan.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten van ECSEL leveren 
gedurende de in artikel 1 genoemde 
periode een financiële bijdrage aan de 
operationele kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
van ten minste 1 200 000 000 euro.

1. De lidstaten van ECSEL leveren 
gedurende de in artikel 1 genoemde 
periode een financiële bijdrage aan de 
operationele kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL, 
evenredig met de bijdrage van de Unie, 
van minimaal 1 200 000 000 euro.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De particuliere leden leveren gedurende 
de in artikel 1 genoemde periode een 
financiële bijdrage aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
van ten minste 1 700 000 000 euro, of 
dragen ervoor zorg dat hun 
samenstellende entiteiten die bijdrage 
leveren.

2. De particuliere leden leveren gedurende 
de in artikel 1 genoemde periode een
bijdrage aan de oprichting en 
tenuitvoerlegging van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
en gaan ervan uit en dragen ervoor zorg 
dat hun samenstellende entiteiten een
financiële bijdrage aan de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL
leveren van ten minste 1 700 000 000 euro.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De andere leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
dan de Unie brengen jaarlijks uiterlijk op 
31 januari aan de raad van bestuur verslag 

4. De andere leden van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
dan de Unie brengen jaarlijks uiterlijk op 
31 mei aan de raad van bestuur verslag uit 
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uit over de hoogte van de bijdragen die zij 
in de voorgaande boekjaren 
overeenkomstig de leden 1 en 2 hebben 
geleverd.

over de hoogte van de bijdragen die zij in 
de voorgaande boekjaren overeenkomstig 
de leden 1 en 2 hebben geleverd.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL stelt zijn financiële regels vast 
overeenkomstig artikel 209 van 
Verordening (EU) nr. 966/012 en 
Verordening (EU) nr. … [gedelegeerde 
verordening betreffende de financiële 
modelregels voor publiek-private 
partnerschappen].

De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL stelt zijn financiële regels vast 
overeenkomstig artikel 208 van 
Verordening (EU) nr. 966/012 en 
Verordening (EU) nr. … [gedelegeerde 
verordening betreffende de financiële 
modelregels voor agentschappen].

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor 31 december 2017 voert de 
Commissie tevens een evaluatie uit van de 
verhouding tussen de nationale 
subsidiabiliteitscriteria en de 
subsidiabiliteitscriteria als vastgelegd in 
Verordening (EU) nr. … [regels voor 
deelname en verspreiding in het kader 
van Horizon 2020]. In deze evaluatie 
wordt met name het effect beoordeeld dat 
de verschillen tussen de diverse nationale 
subsidiabiliteitscriteria en de 
subsidiabiliteitscriteria van Horizon 2020 
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hebben op het participatieniveau. In de 
evaluatie wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het effect op de 
toegankelijkheid van financiering in het 
kader van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL voor entiteiten van 
Unie-lidstaten die geen lid zijn van de 
gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL. De Commissie deelt de 
conclusies van deze toetsing, vergezeld 
van haar opmerkingen, uiterlijk op 
30 juni 2018 mee aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt, wat de 
bijdrage van de Unie betreft, verleend in
het kader van de kwijting die het Europees 
Parlement op aanbeveling van de Raad
verleent aan de Commissie volgens de 
procedure van artikel 319 van het 
Verdrag.

1. De kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL wordt, wat de 
bijdrage van de Unie betreft, verleend in
overeenstemming met de kwijting aan de 
organen als bedoeld in artikel 208 van 
Verordening (EU, EURATOM) 
nr. 966/2012 van het Europees Parlement
en de Raad.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL verleent volledige medewerking 

2. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL verleent volledige medewerking 
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aan de instellingen die bij de 
kwijtingsprocedure betrokken zijn en 
verstrekt de benodigde aanvullende 
informatie. In deze context kan haar 
worden verzocht een vertegenwoordiger af 
te vaardigen naar vergaderingen met de 
betrokken instellingen of organen en 
bijstand te verlenen aan de gedelegeerd 
ordonnateur van de Commissie.

aan de instellingen die bij de 
kwijtingsprocedure betrokken zijn en 
verstrekt, in voorkomend geval, de 
benodigde aanvullende informatie.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde rekening te houden met 
eventuele specifieke operationele 
behoeften van de bij deze verordening 
opgerichte gemeenschappelijke 
onderneming, kan de Commissie vragen 
om beperkte afwijkingen van 
Verordening (EU) nr. …/2013 mits deze 
afwijkingen tot een minimum worden 
beperkt, zodat maximale naleving van de 
doelstellingen en de tenuitvoerlegging van 
Horizon 2020 worden gewaarborgd. Om 
die reden moet de Commissie worden 
gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 290 VWEU gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. 
Overeenkomstig artikel 50 van 
Verordening (EU) nr. …/2013 
[Horizon 2020-regels] kan de in artikel 1, 
lid 3, van die verordening bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde door 
het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
________________
18a PB ... [H2020 SP].

Or. en
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Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 16 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
bedragen ten hoogste 39 420 000 euro en 
worden gedekt voor een bedrag tot
15 255 000 euro door de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde financiële bijdragen van de Unie, 
voor een bedrag tot 19 710 000 euro door 
de in artikel 4, lid 2, bedoelde bijdragen 
van de particuliere leden, en door de in 
artikel 19, lid 2 bedoelde bijdrage voor de 
voltooiing van de bij de Verordeningen
(EG) nr. 72/2008 en (EG) nr. 74/2008 
gestarte acties. Indien een deel van de 
bijdragen voor administratieve kosten niet 
wordt gebruikt, kan het ter beschikking 
worden gesteld om de operationele kosten 
van de gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL te dekken.

2. De administratieve kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
bedragen ten hoogste 40 945 500 euro en 
worden gedekt voor een bedrag tot
15 920 440 euro door de in artikel 3, lid 1, 
bedoelde financiële bijdragen van de Unie, 
voor een bedrag tot 20 570 060 euro door 
de in artikel 4, lid 2, bedoelde bijdragen 
van de particuliere leden, en door de in 
artikel 19, lid 2 bedoelde bijdrage voor de 
voltooiing van de bij de Verordeningen
(EG) nr. 72/2008 en (EG) nr. 74/2008 
gestarte acties, van 4 455 000 euro. Indien 
een deel van de bijdragen voor 
administratieve kosten niet wordt gebruikt, 
kan het ter beschikking worden gesteld om 
de operationele kosten van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
te dekken. Indien de bijdrage voor de 
administratieve kosten onvoldoende wordt 
geacht kan de uitvoerend directeur een 
vergadering van de raad van bestuur 
bijeen roepen om een aanpassing te 
bewerkstelligen.

Or. en

Motivering

Het huidige voor de administratie van ECSEL gereserveerde bedrag is laag in vergelijking 
met de administratieve behoeften van andere gemeenschappelijke ondernemingen, met 
inbegrip van de voormalige ondernemingen ARTEMIS en ENIAC. Dit amendement verhoogt 
de administratieve begroting van ECSEL met 10 %, zodat deze begroting volgens de 
rapporteur, na overleg, nu beter aansluit op de werkelijke behoeften van ECSEL. De nieuwe 
gemeenschappelijke onderneming zal evenwel twee voormalige gemeenschappelijke 
ondernemingen combineren en het is moeilijk de daadwerkelijke behoeften te voorzien. 
Derhalve moet de directeur de mogelijkheid hebben om verdere aanpassingen door te voeren.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 16 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een lid van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
zijn verbintenissen op het gebied van de 
overeengekomen financiële bijdrage niet 
nakomt, maakt de uitvoerend directeur 
daarvan schriftelijk melding en stelt hij een 
redelijke termijn vast waarbinnen de niet-
nakoming moet worden hersteld. Indien de 
betalingsachterstand niet binnen die 
termijn is weggewerkt, roept de uitvoerend 
directeur een vergadering van de raad van 
bestuur bijeen om te besluiten of het 
lidmaatschap van het desbetreffende lid 
moet worden ingetrokken, dan wel of 
andere maatregelen moeten worden 
genomen tot het lid zijn verbintenissen 
wel nakomt.

5. Wanneer een lid van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
zijn verbintenissen op het gebied van de 
overeengekomen financiële bijdrage niet 
nakomt, maakt de uitvoerend directeur 
daarvan schriftelijk melding en stelt hij een 
redelijke termijn vast waarbinnen de niet-
nakoming moet worden hersteld. Indien de 
betalingsachterstand niet binnen die 
termijn is weggewerkt, stelt de uitvoerend 
directeur voor dat de raad van bestuur de 
Commissie verzoekt om overeenkomstig 
artikel 323 van het Verdrag de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
de desbetreffende bijdrage te innen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 18 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL steunt acties onder contract via 
open en concurrerende oproepen tot het 
indienen van voorstellen en de plaatsing 
van overheidsmiddelen binnen de grenzen 
van de beschikbare budgetten.
Overheidssteun in het kader van dit 
initiatief laat de procedurele en materiële 
staatssteunregels onverlet.

1. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL steunt acties onder contract via 
open en concurrerende oproepen tot het 
indienen van voorstellen in strikte 
overeenstemming met Verordening (EU) 
nr. …/2013 [Horizon 2020] en 
Verordening (EU) nr. … [regels voor 
deelname en verspreiding in het kader 
van Horizon 2020] en de plaatsing van 
overheidsmiddelen binnen de grenzen van 
de beschikbare budgetten. Overheidssteun 
in het kader van dit initiatief laat de 



PR\1010878NL.doc 19/22 PE523.014v02-00

NL

procedurele en materiële staatssteunregels 
onverlet.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 18 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke subsidiabiliteitscriteria voor de 
financiering door de ECSEL-lidstaten 
kunnen worden vastgesteld door de 
betrokken nationale 
financieringsautoriteiten en moeten in het 
werkplan worden opgenomen.

Specifieke subsidiabiliteitscriteria voor de 
financiering door de ECSEL-lidstaten 
kunnen worden vastgesteld door de 
betrokken nationale 
financieringsautoriteiten en moeten in het 
werkplan worden opgenomen.
Financiering van de Unie wordt evenwel 
niet beperkt tot deelnemers uit ECSEL-
lidstaten, en er worden in het werkplan 
bepalingen opgenomen om te waarborgen 
dat oproepen tot acties in het kader van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
de facto eveneens toegankelijk zullen zijn 
voor entiteiten uit lidstaten van de Unie 
die geen lid van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL zijn.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 22 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gemeenschappelijke onderneming 
ECSEL rapporteert jaarlijks aan de 
Commissie overeenkomstig artikel 60, lid 
5, van Verordening (EU, Euratom) 
nr. 966/2012.

Schrappen
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Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Bijlage – deel 22 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden onderzocht door een 
onafhankelijk controleorgaan zoals 
bepaald in artikel 60, lid 5, van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Schrappen

 De rekeningen van de 
gemeenschappelijke onderneming ECSEL 
worden niet onderzocht door de 
Rekenkamer.

Or. en
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TOELICHTING

De rapporteur is van mening dat Horizon 2020 de aangewezen structuur is voor de 
voortzetting van het succes van het 7e kaderprogramma en om Europees onderzoek verder te 
bevorderen door publieke middelen te investeren en private investeringen te genereren op een 
manier die de ontwikkeling van een echte Europese onderzoeksruimte bespoedigt. Onderzoek 
bevordert innovatie op alle gebieden en ondersteunt derhalve diverse horizontale 
beleidsmaatregelen van de Unie. De juiste investeringen zouden een verdere stimulans bieden 
om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken en van de economie van 
de EU een slimme, duurzame en inclusieve economie te maken.

Aangezien ICT een belangrijke ontsluitende technologie is die innovatie in andere industriële 
sectoren bevordert, is voor de gemeenschappelijke onderneming ECSEL een cruciale rol 
weggelegd bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de pijler “Leiderschap in 
ontsluitende en industriële technologieën” van Horizon 2020. Zij zal erop zijn gericht het 
industriële concurrentievermogen te versterken in cruciale technologieën zoals micro- en 
macro-elektronica en slimme ingebedde componenten en systemen, wat allemaal 
prioriteitsgebieden zijn binnen het ICT-thema van Horizon 2020.

De rapporteur is zich ervan bewust dat gemeenschappelijke ondernemingen een belangrijk 
instrument zijn bij de tenuitvoerlegging van Horizon 2020, aangezien zij de private en 
publieke sector samenbrengen in gerichte partnerschappen die het hefboomeffect van 
publieke middelen maximaliseren en de evolutie van ideeën tot concrete producten 
bevorderen. Niettemin is de rapporteur van mening dat om een goede werking van 
gemeenschappelijke ondernemingen te waarborgen een juiste balans moet worden gevonden 
tussen de vrijheid van gemeenschappelijke ondernemingen om op autonome wijze te opereren 
en de eerbiediging van de doelstellingen en beginselen van Horizon 2020. In dit opzicht is 
deze verordening van bijzonder belang, aangezien hierin het kader wordt vastgesteld voor het 
functioneren van de gemeenschappelijke ondernemingen gedurende de komende zeven jaar. 
In dit verband heeft de rapporteur begrip voor het verzoek van de Commissie om bepaalde 
afwijkingen van de regels voor de deelname en verspreiding in het kader van Horizon 2020 
toe te staan, en stemt in met deze afwijkingen mits deze tot het vereiste minimum worden 
beperkt. De rapporteur is van mening dat deze autonomie eveneens moet worden 
gewaarborgd door middel van een directe kwijtingsprocedure, zodat het Parlement in staat 
wordt gesteld de werkzaamheden van de gemeenschappelijke ondernemingen direct te 
controleren, terwijl de gemeenschappelijke ondernemingen meer vrijheid krijgen om hun 
eigen aangelegenheden te beheren. 

De rapporteur is zich bewust van het unieke karakter van de gemeenschappelijke 
onderneming ECSEL inde zin dat diverse lidstaten van de Unie eveneens zullen deelnemen 
aan de gemeenschappelijke onderneming in hun hoedanigheid van ECSEL-lidstaten. Dit heeft 
als voordeel dat zowel nationale als Unie-middelen worden ingezet, maar zorgt ook voor een 
bijkomende uitdaging wat betreft de coördinatie tussen de diverse nationale 
financieringsautoriteiten en hun subsidiabiliteitscriteria en de financiering en criteria van de 
Unie. Bijgevolg spreekt de rapporteur de hoop uit dat de ECSEL-lidstaten gebruik zullen 
maken van de mogelijkheid om de uitvoering van hun bijdragen toe te vertrouwen aan de 
gemeenschappelijke onderneming, teneinde de oproepen tot acties zo soepel mogelijk te laten 
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verlopen, en hij zou graag zien dat de Commissie het mogelijke effect onderzoekt van de 
verschillen tussen nationale en Unie-regels op de deelname aan ECSEL. De rapporteur hoopt 
dat hiermee tevens het risico wordt verkleind dat entiteiten afkomstig uit landen die ECSEL-
lidstaten zijn een voordeel zouden hebben ten opzichte van andere deelnemers, hetgeen zou 
indruisen tegen de geest van Horizon 2020 en de manier waarop EU-financiering werkt.


