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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

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vastlegging van de regels voor deelname en verspreiding in 'Horizon 2020 - het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)'
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0810),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 173, 183 en 188, tweede alinea, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7–0465/2011),

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

– 1gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van xx xx 2012,

– – gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Begrotingscommissie (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

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

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

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

                                                       
1 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De regels voor deelname en 
verspreiding moeten op passende wijze 
rekening houden met de aanbevelingen van 
enerzijds het Europees Parlement, zoals 
vervat in het “Verslag over de 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek”, 
en anderzijds de Raad met het oog op de 
vereenvoudiging van de administratieve en 
financiële vereisten van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek. Zij 
moeten voortbouwen op de 
vereenvoudigingen die reeds op grond van 
Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)
ten uitvoer zijn gelegd. Zij moeten de 
administratieve last voor de deelnemers 
verder verminderen en de financiële 
bepalingen vereenvoudigen teneinde het 
aantal financiële fouten terug te schroeven. 
De regels moeten tevens naar behoren 
inspelen op de zorgpunten en 
aanbevelingen van de onderzoekswereld 
die tot uiting zijn gekomen in het debat 
rond de mededeling van de Commissie van 
29 april 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's “Vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek” en het 
daaropvolgende Groenboek van 9 februari 
2011 “Van uitdagingen naar kansen: naar 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
voor EU-financiering van onderzoek en 

(4) De regels voor deelname en 
verspreiding moeten op passende wijze 
rekening houden met de aanbevelingen van 
enerzijds het Europees Parlement, zoals 
vervat in het “Verslag over de 
vereenvoudigen van de tenuitvoerlegging 
van de kaderprogramma's voor onderzoek”, 
en anderzijds de Raad met het oog op de 
vereenvoudiging van de administratieve en 
financiële vereisten van de 
kaderprogramma’s voor onderzoek. Zij 
moeten voortbouwen op de 
vereenvoudigingen die reeds op grond van 
Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 betreffende het zevende 
kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het 
gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)
en het eindverslag van de groep 
deskundigen inzake de tussentijdse 
evaluatie van het zevende 
kaderprogramma van 12 november 2010 
ten uitvoer zijn gelegd. Zij moeten de 
administratieve last voor de deelnemers 
verder verminderen en de financiële 
bepalingen vereenvoudigen teneinde het 
aantal financiële fouten terug te schroeven. 
De regels moeten tevens naar behoren 
inspelen op de zorgpunten en 
aanbevelingen van de onderzoekswereld 
die tot uiting zijn gekomen in het debat 
rond de mededeling van de Commissie van 
29 april 2010 aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's “Vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek” en het 
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innovatie”. daaropvolgende Groenboek van 9 februari 
2011 “Van uitdagingen naar kansen: naar 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie”, alsmede de desbetreffende 
openbare raadpleging van de 
gemeenschap van belanghebbenden die 
door de Commissie is georganiseerd.

Or. en

Motivering

De effectbeoordeling van de Commissie betreffende Horizon 2020, COM 809 (2011) definitief, 
blz. 101: “Uit de raadpleging van de belanghebbenden en de instellingen over een verdere 
vereenvoudiging en uit de effectbeoordeling van Horizon 2020, blijkt (...) duidelijk dat de 
voortzetting van een vergoedingsmodel op basis van de feitelijke kosten als voorkeursoptie wordt 
aangemerkt.”

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de coherentie met andere 
financieringsprogramma's van de Unie te 
waarborgen, moet "Horizon 2020" worden 
uitgevoerd in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie, en de gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. XX/XX van de Commissie van 
[…] tot wijziging van de 
uitvoeringsbepalingen voor de uitvoering
van het Financieel Reglement.

(5) Om de coherentie met andere 
financieringsprogramma's van de Unie te 
waarborgen, moet "Horizon 2020" worden 
uitgevoerd in overeenstemming met 
Verordening (EU) nr. XX/XX van het 
Europees Parlement en de Raad van […] 
tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie, en de gedelegeerde Verordening 
(EU) nr. XX/XX van de Commissie van 
[…] tot wijziging van de 
uitvoeringsbepalingen voor de uitvoering 
van het Financieel Reglement, daarbij 
terdege rekening houdend met de 
specifieke aard van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.
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Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU. Anderzijds 
moet echter worden voorzien in de 
nodige flexibiliteit, zodat specifieke 
regels kunnen worden aangenomen 
wanneer de specifieke kenmerken van de 
verschillende acties dit vereisen, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de 
Commissie.

(6) Er moet voor een geïntegreerde aanpak 
worden gezorgd waarin activiteiten die 
onder het zevende kaderprogramma voor 
onderzoek, het kaderprogramma voor 
concurrentievermogen en innovatie en het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (het EIT) vallen, worden 
gebundeld om de samenwerking te 
vergemakkelijken, de samenhang tussen de 
diverse instrumenten te bevorderen, het 
wetenschappelijk en economisch effect te 
vergroten en tegelijkertijd dubbel werk en 
versnippering te voorkomen. Er moeten 
gemeenschappelijke regels worden 
toegepast teneinde een meer coherent kader 
tot stand te brengen dat deelname aan 
programma's die in aanmerking komen 
voor EU-financiering uit de begroting voor 
"Horizon 2020" moet vergemakkelijken, 
inclusief deelname aan programma's die 
beheerd worden door het EIT, 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren als bedoeld in artikel 187 
VWEU of deelname aan programma's die 
ten uitvoer worden gelegd door lidstaten 
krachtens artikel 185 VWEU.
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Or. en

(Zie verderop.)

Motivering

Met het oog op de handhaving van één stel gemeenschappelijke regels worden in deze 
verordening specifieke regels vastgesteld voor de voornoemde acties of programma’s, met 
behoud van een zekere flexibiliteit op de in deze verordening beschreven terreinen.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures. De financiële bijstand van de 
Unie kan in verschillende vormen worden 
verleend.

(9) De onderhavige regels voor deelname 
en verspreiding moeten zorgen voor een 
coherent, alomvattend en transparant 
kader, zodat garanties worden geboden 
voor een zo doeltreffend mogelijke 
tenuitvoerlegging, met inachtneming van 
de noodzaak om te voorzien in een 
gemakkelijke toegang voor alle deelnemers 
via de toepassing van vereenvoudigde 
procedures.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De financiële bijstand van de Unie 
kan in verschillende vormen worden 
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verleend door keuze van de meest 
geschikte maatregel ter ondersteuning 
van de doelstellingen van "Horizon 2020" 
en overeenkomstig de specifieke 
behoeften van de beoogde begunstigden.

Or. en

Motivering

Er is een nieuwe overweging toegevoegd om te onderstrepen dat bij de keuze tussen de 
verschillende financieringsvormen het voornaamste criterium wordt gevormd door de 
geschiktheid van de maatregel voor de specifieke doelstelling.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Gezien de aard en de specifieke 
behoeften van de verschillende leden van 
de onderzoeksgemeenschap, moeten de 
regels voor deelname voorzien in een 
verdere vermindering van het aantal 
combinaties van financieringspercentages 
en -methoden voor het vaststellen van 
indirecte kosten, en tegelijkertijd het 
huidige onderscheid tussen 
universiteiten/onderzoekscentra, 
industrie, non-profitorganisaties en kmo's 
handhaven, zoals uitdrukkelijk is 
vastgesteld in paragraaf 17 van de 
resolutie van het Europees Parlement 
inzake het vereenvoudigen van de 
tenuitvoerlegging van de 
kaderprogramma's voor onderzoek1.
_____________
1 PB C 74E, 13.3.2012, blz. 34

Or. en
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Motivering

Om te voorkomen dat "HORIZON 2020" al te zeer wordt vereenvoudigd en er zelfs aan de meest 
fundamentele verschillen tussen de belanghebbenden voorbijgegaan wordt, hetgeen zou kunnen 
leiden tot ongewenste gevolgen als een verminderde deelname van bepaalde belanghebbenden 
die momenteel worden benadeeld, moet het Parlement paragraaf 17 van het verslag-Carvalho in 
herinnering roepen. Hierin wordt uitdrukkelijk gepleit voor een vereenvoudigd systeem waarin 
het huidige (en gerechtvaardigde) onderscheid tussen de belanghebbenden wordt gehandhaafd.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 quater) Bij deze regels voor deelname 
en verspreiding moet ook rekening 
gehouden worden met de specifieke 
financieringsbehoeften van kmo’s en 
bedrijven met klein tot middelgroot 
kapitaal, zodat deze hun volledige 
onderzoeks- en innovatiepotentieel 
kunnen benutten, met inachtneming van 
de specifieke kenmerken van de 
verschillende soorten kmo’s en de 
verschillende sectoren. De regels voor 
deelname moeten er op deugdelijke wijze 
voor zorgen dat de "termijn voor 
subsidietoekenning" tot een maximum 
van zes maanden wordt verminderd.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar de paragrafen 38 en 39 van het verslag-Carvalho.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 12



PE489.632 12/93 PR\903026NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen en 
meer flexibiliteit te waarborgen bij de 
tenuitvoerlegging van het project moet een 
vereenvoudigd model voor de vergoeding 
van kosten worden aangenomen waarin 
meer wordt gewerkt met forfaitaire 
bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten. Met het oog op een 
verdere vereenvoudiging moet één 
terugbetalingstarief worden toegepast 
voor elke soort actie, zonder onderscheid 
naar het soort begunstigde.

(12) Het is dienstig voorwaarden vast te 
stellen met betrekking tot het toekennen 
van financiering door de Unie aan 
deelnemers van acties op grond van 
"Horizon 2020". Om de bestaande 
financieringsregels te vereenvoudigen moet 
een vereenvoudigd model voor de 
vergoeding van kosten worden 
aangenomen waarin meer wordt gewerkt 
met forfaitaire bedragen, vaste tarieven en 
eenheidskosten.

Or. en

Motivering

Voor de deelnemers leidt een grotere mate van flexibiliteit tijdens de tenuitvoerlegging van 
projecten niet tot een vermindering van de complexiteit. Het tegendeel is eerder het geval. Bij 
één enkel financieringspercentage wordt geen rekening gehouden met de specifieke behoeften 
van bepaalde deelnemers. Daarnaast is een dergelijk percentage niet aantrekkelijk voor 
deelnemers die in het kader van een innovatieproject onderzoeksactiviteiten uitvoeren. Het is 
onwaarschijnlijk dat onderzoekspartners door andere deelnemers zullen worden gefinancierd. 
Deze regeling zou tevens projectconsortia belemmeren en de aanvraagprocedure aanzienlijk 
vertragen.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Specifieke maatschappelijke (13) Specifieke maatschappelijke 



PR\903026NL.doc 13/93 PE489.632

NL

uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen die specifieke 
regels vereisen.

uitdagingen op het gebied van onderzoek 
en innovatie moeten worden aangepakt 
door middel van nieuwe 
financieringsvormen zoals prijzen, 
precommerciële inkoop en 
overheidsopdrachten met betrekking tot 
innovatieve oplossingen, alsook door 
middel van specifieke soorten 
financieringsorganen zoals de bestaande 
en onlangs voorziene 
programmeringsinitiatieven op grond van 
de artikelen 185 en 187 VWEU en artikel 
[55] van Verordening (EU) nr. XX/XX 
[het Financieel Reglement]. Deze nieuwe 
financieringsvormen en deze 
verschillende soorten 
financieringsorganen vereisen specifieke 
regels die in deze verordening moeten 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Om het idee van één stel regels te versterken is in het kader van de regels voor deelname een 
nieuwe titel, "specifieke bepalingen", geïntroduceerd betreffende specifieke soorten 
financieringsorganen en nieuwe beschikbare financieringsvormen.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het is dienstig verschillende 
financieringsvormen te gebruiken en in 
voorkomende gevallen verschillende 
soorten financieringsorganen te 
combineren. In het bijzonder zouden de 
financiële instrumenten complementair 
moeten worden gebruikt in gevallen 
waarin zij helpen nieuwe particuliere 
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investeringen in onderzoek en innovatie 
aan te trekken, met inbegrip van 
durfkapitaalinvesteringen in innovatieve 
bedrijven en met name kmo’s, waarin de 
beoogde resultaten niet voldoende kunnen 
worden gerealiseerd via subsidies, en 
waarin acties hoofdzakelijk bestaan uit 
activiteiten die dicht bij de markt staan.

Or. en

Motivering

De financiële instrumenten zijn gericht op het aanzwengelen en vergemakkelijken van 
particuliere investeringen in innovatie en het overbruggen van de ‘vallei des doods’ in een 
precommercieel stadium. Een combinatie met activiteiten die dicht bij de markt staan moet 
worden versterkt en onderstreept in alle regels voor deelname, onder meer door middel van een 
speciaal artikel in de "specifieke bepalingen" waarin de voorwaarden voor het gebruik van de 
financiële instrumenten worden vastgesteld.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om gelijke concurrentievoorwaarden 
voor alle ondernemingen op de interne 
markt te handhaven, moet de subsidiëring 
in het kader van Horizon 2020 worden 
opgezet overeenkomstig de regelgeving 
inzake staatssteun om de doelmatigheid 
van de overheidsinvesteringen te 
waarborgen en marktverstoringen, zoals de 
verdringing van private financiering, het 
creëren van ineffectieve marktstructuren of 
de instandhouding van inefficiënte 
bedrijven, te voorkomen.

(14) Om gelijke concurrentievoorwaarden 
voor alle ondernemingen op de interne 
markt te handhaven, moet de subsidiëring 
in het kader van Horizon 2020 worden 
opgezet om de doelmatigheid van de 
overheidsinvesteringen te waarborgen en 
marktverstoringen, zoals de verdringing 
van private financiering, het creëren van 
ineffectieve marktstructuren of de 
instandhouding van inefficiënte bedrijven, 
te voorkomen.

Or. en
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Motivering

Aangezien het staatssteunkader uitsluitend is gericht op de lidstaten en niet van toepassing is op 
financiering van de Unie op het gebied van onderzoek en innovatie, moet, om verwarring te 
voorkomen, de verwijzing ernaar worden geschrapt. De algemene doelstelling om 
marktverstoringen te voorkomen moet echter worden gehandhaafd.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus proportionele 
maatregelen worden genomen.

(15) Om de financiële belangen van de 
Unie te beschermen moeten tijdens de 
gehele uitgavencyclus proportionele 
maatregelen worden genomen, zodat voor 
een passend evenwicht tussen vertrouwen 
en controle wordt gezorgd.

Or. en

Motivering

Verwijzing in overeenstemming met paragraaf 11 van het verslag-Carvalho en de Horizon 2020-
verordening.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 

(19) Er moeten regels worden vastgesteld 
voor de exploitatie en verspreiding van 
resultaten om te waarborgen dat de 
deelnemers die resultaten op passende 
wijze beschermen, exploiteren en 
verspreiden, met name aanvullende 
exploitatievoorwaarden om de strategische 
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Europese belangen te beschermen. Europese belangen te beschermen. Er moet 
worden gestreefd naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een financieringsorgaan kan regels 
vaststellen die afwijken van de bepalingen 
in deze verordening of van de bepalingen 
in Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 
is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven.

3. Het EIT kan regels vaststellen die 
afwijken van de bepalingen in deze 
verordening of van de bepalingen in 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement] indien dat in het 
basisbesluit is voorzien dan wel, indien dit 
vanwege specifieke behoeften noodzakelijk 
is, wanneer de Commissie hiervoor haar 
voorafgaande goedkeuring heeft gegeven, 
in het bijzonder met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten, de 
exploitatie en de verspreiding van de 
resultaten.

Or. en

Motivering

Dat een financieringsorgaan zijn eigen specifieke regels kan vaststellen druist in tegen het plan 
één stel regels in te voeren als belangrijk uitgangspunt voor vereenvoudiging. De beperkingen en 
de werkingssfeer van afwijkingen moeten worden vastgesteld in speciale artikelen onder 
"specifieke bepalingen", waarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen een voldoende mate 
van flexibiliteit enerzijds en de noodzakelijke betrouwbaarheid van en samenhang tussen de 
regels anderzijds. Deze problematiek is van cruciaal belang, aangezien de Commissie 
begrotingsuitvoeringstaken aan deze financieringsorganen zal delegeren.
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Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "gelieerde entiteit": een juridische 
entiteit waarover een deelnemer direct of 
indirect zeggenschap kan uitoefenen, dan 
wel die onder dezelfde directe of indirecte 
zeggenschap staat als de deelnemer of die 
zelf de directe of indirecte zeggenschap 
over een deelnemer uitoefent;

(2) "gelieerde entiteit": een juridische 
entiteit waarover een deelnemer direct of 
indirect zeggenschap kan uitoefenen, dan 
wel die onder dezelfde directe of indirecte 
zeggenschap staat als de deelnemer of die 
zelf de directe of indirecte zeggenschap 
over een deelnemer uitoefent; Die 
zeggenschap kan de vormen aannemen 
zoals nader beschreven in artikel 7, lid 2.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de definitie van "zeggenschap" moet hier worden ingevoegd, in plaats van 
deze te verstoppen in artikel 2, lid 2. 2.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit was van 
de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten en (ii) die op welke 
manier dan ook door de deelnemers in een 
schriftelijke overeenkomst als zodanig zijn 
aangeduid in overeenstemming met artikel 
42;

(4) "background": alle gegevens, knowhow 
en/of informatie in welke vorm en van 
welke aard dan ook (i) die reeds voor hun 
toetreding tot de actie in het bezit waren
van de deelnemers alsmede de daaraan 
verbonden rechten zoals intellectuele-
eigendomsrechten, (ii) die buiten het kader 
van de actie tot stand zijn gekomen en 
door de deelnemer die deze gegevens, 
knowhow en/of informatie bezit, worden 
ingebracht in de actie, (iii) die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
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de indirecte actie of voor de toepassing 
van de resultaten van de indirecte actie, 
en (iv) die op welke manier dan ook door 
de deelnemers in een schriftelijke 
overeenkomst als zodanig zijn aangeduid 
in overeenstemming met artikel 42;

Or. en

Motivering

Het criterium onder ii) is van nut gebleken in de context van KP7. Tevens moet zijn voldaan aan 
het criterium van noodzakelijkheid, dat eveneens duidelijk moet worden genoemd.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) "marktgerichte activiteiten": het 
verwerven, combineren, vormgeven en 
gebruiken van bestaande 
wetenschappelijke, technische, zakelijke 
en andere relevante kennis en 
vaardigheden voor plannen, schema's of 
ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of 
verbeterde producten, procedés of 
diensten, met inbegrip van activiteiten als 
prototyping, experimentele 
ontwikkelingen, tests, demonstraties, 
proefprojecten en marktreplicatie;

Or. en

Motivering

Aangezien hier een verschil wordt gemaakt bij de financiering, moet dit verschil zijn gebaseerd 
op een coherente definitie die ontleend is aan een erkend concept voor het onderscheid tussen 
onderzoeksactiviteiten en marktgerichte activiteiten. De definitie van "experimentele 
ontwikkeling", zoals vastgesteld in de bestaande communautaire kaderregeling inzake 
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2006/C 323/01) lijkt hiervoor het meest 
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geschikt.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen het publiceren
van de resultaten via daartoe geëigende 
communicatiemiddelen;

(7) "verspreiding": het openbaar maken 
van de resultaten via alle geschikte kanalen 
(anders dan met het oogmerk om de 
resultaten te beschermen of te exploiteren), 
waaronder tevens begrepen publicaties via 
daartoe geëigende communicatiemiddelen 
waarin onderzoek wordt beschreven, 
geanalyseerd of geïnterpreteerd;

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "exploiteren/exploitatie": het 
directe of indirecte gebruik van andere 
resultaten bij andere 
onderzoeksactiviteiten dan die welke 
onder de betrokken actie onder contract 
vallen, of voor het ontwikkelen, creëren 
en op de markt brengen van een product 
of werkwijze, of voor het creëren en 
leveren van een dienst;

Or. en
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Motivering

Er moet een definitie van "exploiteren" worden toegevoegd om te verduidelijken dat elk intern of 
extern gebruik van resultaten onder "exploitatie" vallen (ook intern onderzoek, onderzoek door 
derden, eigen gebruik).

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) "eerlijke en redelijke 
voorwaarden": financiële voorwaarden 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
specifieke omstandigheden van het 
verzoek om toegang, met name de 
feitelijke of potentiële waarde van de 
foreground of background waartoe om 
toegang is verzocht en/of de omvang, duur 
of andere kenmerken van het beoogde 
gebruik;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de definitie van "eerlijke en redelijke voorwaarden" op te nemen omdat 
deze term herhaaldelijk wordt gebruikt in de verordening. De definitie moet sterker op meetbare 
financiële voorwaarden zijn afgestemd dan in KP7.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "financieringsorgaan": een autoriteit of 
instantie dan de Commissie die door de 
Commissie overeenkomstig artikel 9, lid 2,

(8) "financieringsorgaan": een andere
autoriteit of instantie dan de Commissie, 
als bedoeld in artikel [55, lid 1, onder b)],
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van Verordening (EU) nr. XX/XX
[Horizon 2020] belast is met taken op het 
gebied van de begrotingsuitvoering;

van Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement], die door de 
Commissie is belast met taken op het 
gebied van de begrotingsuitvoering;

Or. en

Motivering

Omwille van de juridische duidelijkheid dienen verwijzingen naar verwijzingen te worden 
vermeden.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "medefinancieringsactie voor 
programma": een actie die wordt 
gefinancierd door middel van subsidies en 
die in de eerste plaats bedoeld is als 
aanvulling op door andere entiteiten dan 
EU-instanties gefinancierde individuele 
oproepen of programma's voor het beheer 
van onderzoeks- en innovatieprogramma's;

(12) "medefinancieringsactie voor 
programma": een actie die wordt 
gefinancierd door middel van subsidies en 
die in de eerste plaats bedoeld is als 
aanvulling op door andere entiteiten dan 
EU-instanties gefinancierde individuele 
oproepen of programma's voor het beheer 
van onderzoeks- en innovatieprogramma's. 
Een actie kan ook de vorm aannemen van 
aanvullende netwerk- of 
coördinatieactiviteiten tussen 
programma's in verschillende landen;

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is van artikel 2, lid 5, naar deze definitie verplaatst.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis en
informatie in welke vorm en van welke 
aard dan ook, alsmede de daaraan 
verbonden rechten, met inbegrip van 
intellectuele-eigendomsrechten, die in het 
kader van de actie worden gegenereerd;

(15) "resultaten": alle al dan niet 
beschermde gegevens, kennis, informatie, 
objecten en andere tastbare voortvloeisels
in welke vorm en van welke aard dan ook, 
alsmede de daaraan verbonden rechten, 
met inbegrip van intellectuele-
eigendomsrechten, die in het kader van de 
actie worden gegenereerd. Publicaties 
waarin rechtstreeks uit financiering in het 
kader van Horizon 2020 voortvloeiende 
gegevens, kennis of informatie worden 
beschreven, geanalyseerd of 
geïnterpreteerd, vormen geen resultaten;

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moeten tastbare resultaten worden toegevoegd. Ter illustratie 
dienen voorbeelden van intellectuele-eigendomsrechten te worden toegevoegd. Uit de definitie 
van resultaten moet naar voren komen dat hieronder geen vrij toegankelijke publicaties vallen.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "werkplan": een document dat 
vergelijkbaar is met het werkprogramma 
van de Commissie en dat door de met de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
belaste financieringsorganen is 
goedgekeurd in overeenstemming met 
artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Omwille van vereenvoudiging, duidelijkheid en toegankelijkheid dient een "werkplan", zoals een 
jaarlijks werkplan opgesteld door een financieringsorgaan, "werkprogramma" te worden 
genoemd en te worden goedgekeurd door de Commissie volgens dezelfde procedure als die voor 
het werkprogramma voor de Europese Onderzoeksraad, als omschreven in artikel 5, lid 3, van 
het specifieke programma van Horizon 2020.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) "gegarandeerd door een 
lidstaat": de financiële levensvatbaarheid 
van de deelnemende rechtspersoon wordt 
gegarandeerd door een verbintenis van 
een lidstaat of een geassocieerd land;

Or. en

Motivering

Een definitie van deze garantie is belangrijk om verwarring, zoals ontstaan aan het begin van 
KP7, te voorkomen.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van punt (2) van lid 
1 kan die zeggenschap de vormen 

Schrappen
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aannemen zoals nader beschreven in 
artikel 7.

Or. en

Motivering

Deze verwijzing wordt verplaatst naar artikel 2, lid 1, punt 2.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van punt (12) van 
lid 1, kunnen acties ook de vorm 
aannemen van aanvullende netwerk- of 
coördinatieactiviteiten tussen 
programma's in verschillende landen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze verwijzing wordt verplaatst naar artikel 2, lid 1, punt 12.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle gegevens, kennis en informatie die in 
het kader van een actie als vertrouwelijk 
zijn meegedeeld, wordt met inachtneming 
van de voorwaarden die zijn vastgesteld in 
de uitvoeringsovereenkomsten, besluiten of 
contracten ook als zodanig behandeld, 
waarbij de voorschriften betreffende de 

Alle gegevens, kennis en informatie die in 
het kader van een actie als vertrouwelijk 
zijn meegedeeld, wordt door de 
instellingen en organen van de Unie en de 
deelnemers aan een actie met 
inachtneming van de voorwaarden die zijn 
vastgesteld in de 
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bescherming van vertrouwelijke informatie 
volledig worden nageleefd.

uitvoeringsovereenkomsten, besluiten of 
contracten ook als zodanig behandeld, 
waarbij de voorschriften betreffende de 
bescherming van vertrouwelijke informatie 
volledig worden nageleefd.

Or. en

Motivering

In artikel 3 moet duidelijk worden aangegeven door wie de informatie vertrouwelijk dient te 
worden behandeld (namelijk door de instellingen en organen van de Unie en de deelnemers aan 
een actie).

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met inachtneming van artikel 3 verstrekt 
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten of geassocieerde landen alle 
nuttige informatie die in haar bezit is over 
de resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft
ontvangen, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

Met inachtneming van artikel 3 verstrekt 
de Commissie op verzoek aan de 
instellingen en organen van de EU en aan 
de lidstaten of geassocieerde landen alle 
nuttige informatie die in haar bezit is over 
de resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer in het kader van een actie 
waarvoor EU-financiering is ontvangen, 
mits aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot acties in het kader van 
de activiteit "Veilige samenlevingen" in 
het kader van de specifieke doelstelling 
"Inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen" kan de Commissie aan de 
instellingen en organen van de Unie en aan 
nationale instanties van de lidstaten alle 
nuttige informatie verstrekken die in haar 
bezit is over de resultaten die zijn 
gegenereerd door een deelnemer die EU-
financiering heeft ontvangen.

Met betrekking tot acties in het kader van 
de doelstelling "Een veilige samenleving -
de vrijheid en veiligheid van Europa en 
haar burgers beschermen" kan de 
Commissie aan de instellingen en organen 
van de Unie en aan nationale instanties van 
de lidstaten alle nuttige informatie 
verstrekken die in haar bezit is over de 
resultaten die zijn gegenereerd door een 
deelnemer die EU-financiering heeft 
ontvangen.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Juridische entiteiten die in derde landen 
zijn gevestigd waar de voorwaarden voor 
de deelname van juridische entiteiten uit 
lidstaten aan onderzoek- en 
innovatieprogramma's in die derde landen 
als nadelig voor de belangen van de Unie
moeten worden aangemerkt, kunnen in het 
relevante werkprogramma van deelname 
aan Horizon 2020 of aan onderdelen ervan 
worden uitgesloten.

2. Juridische entiteiten die in derde landen 
zijn gevestigd waar de voorwaarden voor 
de deelname van juridische entiteiten uit 
lidstaten aan onderzoek- en 
innovatieprogramma's in die derde landen 
als nadelig voor de deelname door 
rechtspersonen uit de lidstaten of daaraan 
gelieerde lokale entiteiten moeten worden 
aangemerkt, kunnen in het relevante 
werkprogramma van deelname aan 
Horizon 2020 of aan onderdelen ervan 
worden uitgesloten.

Or. en
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Motivering

De toegang tot programma's van derde landen op basis van wederkerigheid moet worden 
aangemoedigd, ook voor lokale O&O-laboratoria van Europese multinationals.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's 
en in andere gerechtvaardigde 
omstandigheden zoals voorzien in het 
werkprogramma of in het werkplan, door 
de deelname van één in een lidstaat of een 
geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt in geval van grensverleggende 
onderzoeksacties in het kader van de 
Europese Onderzoeksraad, bij acties in het 
kader van het mkb-instrument, bij 
medefinancieringsacties voor programma's, 
door de deelname van één in een lidstaat of 
een geassocieerd land gevestigde juridische 
entiteit geacht te zijn voldaan aan de 
minimumvoorwaarde, mits de juridische 
entiteit grensoverschrijdend kan 
concurreren en sociale uitdagingen van 
een Europese dimensie aanpakt.

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor de toepassing van de "één-deelnemer-regel" moeten duidelijk worden 
genoemd in de tekst van de verordening.

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt bij cöordinatie- en 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 
wordt bij cöordinatie- en 



PE489.632 28/93 PR\903026NL.doc

NL

ondersteuningsacties en bij opleidings- en 
mobiliteitsacties de deelname van één 
juridische entiteit als minimumvoorwaarde
gehanteerd.

ondersteuningsacties en bij opleidings- en 
mobiliteitsacties de deelname van één 
juridische entiteit als minimumvoorwaarde 
gehanteerd, mits de juridische entiteit 
grensoverschrijdend kan concurreren en 
sociale uitdagingen van een Europese 
dimensie aanpakt.

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen wordt het aantal acties dat in 
aanmerking komt voor financiering in het 
kader van die uitnodiging tot het indienen 
van voorstellen niet vooraf beperkt tot 
slechts één actie.

Or. en

Motivering

De gebruikelijke beperkende bepaling dat per onderwerp slechts één project in aanmerking komt 
voor financiering, moet ter waarborging van concurrentie in de selectieprocedure worden 
geschrapt. Anders zou deze beperking, afhankelijk van de mate van specificatie en 
gedetailleerdheid van de uitnodiging, het criterium van uitmuntendheid ondermijnen.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zinvol, moeten voorstellen een 1. Voorstellen moeten een ontwerpplan 
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ontwerpplan voor de exploitatie en 
verspreiding van de resultaten bevatten.

voor de exploitatie en verspreiding van de 
resultaten bevatten indien dit in de 
uitnodiging uitdrukkelijk is bepaald.

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten, 
waar van toepassing, nadere 
bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 
instanties van de lidstaten zullen worden 
genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die 
worden verleend. De instellingen, 
organisaties en onderzoekers die onderzoek 
wensen te doen op het gebied van 
embryonale stamcellen zijn onderworpen 
aan strenge regels van toestemming en 
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

2. Voorstellen voor onderzoek op 
menselijke embryonale stamcellen moeten 
nadere bijzonderheden betreffende de 
toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken die door de bevoegde 
instanties van de lidstaten zullen worden 
genomen alsmede nadere bijzonderheden 
betreffende de ethische goedkeuringen die 
worden verleend. De instellingen, 
organisaties en onderzoekers die onderzoek 
wensen te doen op het gebied van 
embryonale stamcellen zijn onderworpen 
aan strenge regels van toestemming en 
toezicht in overeenstemming met het 
regelgevingskader in de betrokken 
lidstaten.

Or. en

Motivering

Tegenstrijdige formulering. Alle voorstellen voor onderzoek op menselijke embryonale 
stamcellen moeten nadere bijzonderheden betreffende de toestemmings- en toezichtmaatregelen 
verstrekken.
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een voorstel dat indruist tegen 
fundamentele ethische beginselen of van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving dan 
wel niet in overeenstemming is met de 
voorwaarden van Besluit (EU) XX/XX 
[specifiek programma], in het 
werkprogramma of in de uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen, kan op elk 
moment van de evaluatie-, selectie- en 
gunningsprocedures worden uitgesloten.

3. Een voorstel dat indruist tegen 
fundamentele ethische beginselen of van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving dan 
wel niet in overeenstemming is met de 
voorwaarden van Besluit (EU) XX/XX 
[specifiek programma], in het 
werkprogramma of in de uitnodiging tot 
het indienen van voorstellen, moet van de 
evaluatie-, selectie- en gunningsprocedures 
worden uitgesloten.

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie moet een handleiding 
bij het selectieproces opstellen waarin de 
toepassing van de gunningscriteria wordt 
toegelicht en de implicaties van specifieke 
wegingen en drempels voor het 
selectieproces worden gedefinieerd. Deze 
handleiding moet tegelijk met het eerste 
werkprogramma worden gepubliceerd.

Or. en

Motivering

De Commissie moet de nodige bijstand verlenen om Horizon 2020 toegankelijker te maken en 
het aantal geselecteerde voorstellen te verhogen. Een duidelijke handleiding bij het 
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selectieproces zou door de belanghebbenden zeer gewaardeerd worden en de toegankelijkheid 
voor nieuwkomers en onervaren aanvragers vereenvoudigen.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Er vindt uitsluitend een ex-antecontrole 
van de financiële capaciteit van 
coördinatoren plaats indien de geraamde 
financiële bijstand van de EU voor de actie 
minimaal 500 000 EUR bedraagt, tenzij er 
sprake is van buitengewone 
omstandigheden in die zin dat er op basis 
van de beschikbare informatie een 
gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de 
financiële capaciteit van de coördinator of 
van andere deelnemers.

5. Er vindt uitsluitend een ex-antecontrole 
van de financiële capaciteit van 
coördinatoren plaats indien de geraamde 
financiële bijstand van de EU voor de actie 
minimaal 500 000 EUR bedraagt, tenzij er 
sprake is van buitengewone 
omstandigheden in die zin dat er op basis 
van de beschikbare informatie een 
gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de 
financiële capaciteit van de coördinator of 
van andere deelnemers. De Commissie 
stelt aanvragers een eenvoudig, 
gebruikersvriendelijk elektronisch 
systeem ter beschikking om hun 
financiële levensvatbaarheid te 
controleren.

Or. en

Motivering

De verificatiemethode moet verduidelijkt worden.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan zorgen voor de 

1. De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan zorgen voor de 
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aanwezigheid van een procedure voor de 
toetsing van evaluaties voor aanvragers die 
van mening zijn dat de evaluatie van hun 
voorstel niet conform de in deze regels, het 
relevante werkprogramma of het werkplan 
en de uitnodiging tot het indienen van 
voorstellen uiteengezette procedures, is 
verlopen.

aanwezigheid van een procedure voor de 
toetsing van evaluaties voor aanvragers die 
van mening zijn dat de evaluatie van hun 
voorstel niet is verlopen conform de 
procedures die uiteengezet zijn in deze 
regels, het relevante werkprogramma of het 
werkplan, de uitnodiging tot het indienen 
van voorstellen en de handleiding van de 
Commissie bij het selectieproces.

Or. en

(Zie formulering in artikel 14 (3) bis.)

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie stelt in nauwe 
samenwerking met de lidstaten een 
modelsubsidieovereenkomst vast in 
overeenstemming met deze verordening, 
rekening houdend met de kenmerken van 
de betrokken financieringsregeling. 
Indien een belangrijke wijziging van de 
modelsubsidieovereenkomst nodig blijkt, 
herziet de Commissie de overeenkomst 
waar nodig, in nauwe samenwerking met 
de lidstaten.

Or. en

Motivering

Uit hoofde van het KP7 moest de Commissie een modelsubsidieovereenkomst ontwerpen (art. 19 
(8) RfP). Ook in het kader van H2020 moet hierin worden voorzien om de ruimte om af te wijken 
van de uniforme regels, die individuele DG's en financieringsorganen anders hebben, te 
beperken.
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Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie en de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart.

2. In de subsidieovereenkomst worden de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de Commissie en de 
financieringsorganen vastgesteld. Tevens 
worden daarin op basis van dezelfde 
voorwaarden de rechten en verplichtingen 
vastgesteld van juridische entiteiten die als 
deelnemer tot de actie toetreden wanneer 
de uitvoering ervan reeds is gestart. De 
overeenkomst dient in overeenstemming 
met deze verordening te zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet garanderen dat de subsidieovereenkomst volledig overeenstemt met deze 
verordening en geen nieuwe interpretaties in de subsidieovereenkomst worden opgenomen.

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de subsidieovereenkomst kunnen de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers met betrekking tot 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding worden vastgesteld voor 
zover zij niet reeds in deze verordening 
zijn vastgesteld.

3. In de subsidieovereenkomst kunnen de 
rechten en verplichtingen van de 
deelnemers met betrekking tot 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding worden vastgesteld voor 
zover zij niet reeds in deze verordening 
zijn vastgesteld.De Commissie garandeert 
dat aanvullende rechten en verplichtingen 
bij alle acties die in het kader van Horizon 
2020 worden gesubsidieerd, op 
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samenhangende en consistente wijze 
worden gerespecteerd.

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar van toepassing kunnen de Commissie 
of het betrokken financieringsorgaan in 
overeenstemming met artikel X van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [Financieel 
Reglement] subsidiebesluiten vaststellen in 
plaats van subsidieovereenkomsten met 
deelnemers te sluiten. Op dergelijke 
besluiten zijn de bepalingen van deze 
verordening mutatis mutandis van 
toepassing.

Waar van toepassing en nodig voor een 
gestroomlijnde benadering van de 
gesubsidieerde actie, kunnen de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan in overeenstemming 
met artikel X van Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [Financieel Reglement] 
subsidiebesluiten vaststellen in plaats van 
subsidieovereenkomsten met deelnemers te 
sluiten. Op dergelijke besluiten zijn de 
bepalingen van deze verordening mutatis 
mutandis van toepassing.

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor het gebruik van subsidiebesluiten moeten nauwkeuriger worden 
geformuleerd.

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17bis
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Tijd tot het verlenen van een subsidie
De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan garandeert dat de 
termijn tussen de deadline voor het 
indienen van voorstellen, zoals vastgesteld 
door de individuele oproepen voor 
voorstellen, en de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst of, indien van 
toepassing, van het subsidiebesluit, 
beperkt is tot een tijdvak van ten hoogste 
zes maanden. In uitzonderlijke gevallen 
kan deze termijn met een maand verlengd 
worden.

Or. en

(Ref. verslag-Carvalho paragraaf 38-39)

Motivering

Dit is de meest cruciale factor om de deelname van de industrie aan H2020 te verbeteren ten 
opzichte van het KP7. In het KP7 was de tijd tot het verlenen van een subsidie gemiddeld 350 
dagen. DG INFSO van de Commissie heeft een gemiddelde van 270 dagen behaald. Het streven 
van de Commissie om de gemiddelde tijd tot het verlenen van een subsidie met 100 dagen te 
verminderen is niet voldoende, aangezien DG INFSO dit momenteel al bijna behaalt en er geen 
concrete voorstellen in de ontwerpverordening zijn gedaan.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan kan voor de 
informatie-uitwisseling met deelnemers 
gebruik maken van een veilig en 
betrouwbaar elektronisch systeem. Een 
document dat via dit systeem wordt 
ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 

De Commissie maakt voor de informatie-
uitwisseling met deelnemers gebruik van 
een veilig en betrouwbaar elektronisch 
systeem. Een document dat via dit systeem 
wordt ingediend, met inbegrip van 
subsidieovereenkomsten, wordt als een 
origineel van dat document aangemerkt 
mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
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mits de gebruikersidentificatie en het 
wachtwoord van de vertegenwoordiger van 
de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

de deelnemer zijn gebruikt. Een dergelijke 
identificatie wordt gelijk gesteld aan de 
ondertekening van het document.

Or. en

Motivering

Ter vereenvoudiging dient er bij voorkeur één elektronisch systeem en deelnemersportal te zijn.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De financiële aansprakelijkheid van elke 
deelnemer is beperkt tot zijn eigen 
schulden, met inachtneming van de 
bepalingen verband houdende met het 
Fonds. De deelnemers zorgen ervoor dat de 
Commissie op de hoogte wordt gebracht 
van elke gebeurtenis die van invloed kan 
zijn op de uitvoering van de actie of op de 
belangen van de Unie.

2. De deelnemers gaan geen verbintenissen 
aan die niet verenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst. Voor zover een 
deelnemer zijn verplichtingen met 
betrekking tot de technische uitvoering van 
de actie niet nakomt, voldoen de andere 
deelnemers aan de verplichtingen zonder 
enige aanvullende financiële bijstand van 
de Unie, tenzij de Commissie hen 
uitdrukkelijk ontheft van die verplichting. 
De subsidie die verstrekt is aan, of 
gereserveerd is voor de in gebreke 
blijvende partij, wordt aan de resterende 
partners ter beschikking gesteld om hun 
kosten te dekken voor de uitvoering van 
het werk dat oorspronkelijk aan de in 
gebreke blijvende partij was toegewezen.
De subsidie wordt aan de coördinator 
verstrekt op het tijdstip waarop de actie 
van de in gebreke blijvende partij volgens 
de planning wordt gestart. De financiële 
aansprakelijkheid van elke deelnemer is 
beperkt tot zijn eigen schulden, met 
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inachtneming van de bepalingen verband 
houdende met het Fonds. De deelnemers 
zorgen ervoor dat de Commissie tijdig op 
de hoogte wordt gebracht van elke 
gebeurtenis die van invloed kan zijn op de 
uitvoering van de actie of op de belangen 
van de Unie.

Or. en

Motivering

Als een deelnemer zijn verplichtingen niet nakomt, moet de uitvoering van de actie als geheel, 
indien mogelijk, voortgezet worden en subsidie die verstrekt is aan of gereserveerd is voor de in 
gebreke blijvende partij moet beschikbaar worden gesteld aan de resterende partners om hun 
kosten te dekken.

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van een consortium die willen 
deelnemen aan een actie wijzen één van 
hen aan als coördinator, die in de 
subsidieovereenkomst als zodanig wordt 
aangeduid.

1. De leden van een consortium die willen 
deelnemen aan een actie wijzen één van 
hen aan als coördinator, die in de 
subsidieovereenkomst als zodanig wordt 
aangeduid. De coördinator is de 
belangrijkste contactpersoon van de 
consortiumleden, vertegenwoordigt het 
consortium in de betrekkingen met de 
Commissie of het betrokken 
financieringsorgaan en ziet erop toe dat 
de consortiumleden hun verplichtingen 
uit hoofde van de subsisieovereenkomst 
nakomen 

Or. en

Motivering

De rol van de coördinator en zijn taken moeten nauwkeuriger beschreven worden.
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Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De leden van een consortium die aan een 
actie deelnemen, sluiten een interne 
overeenkomst ("de 
consortiumovereenkomst"), tenzij dit om 
gegronde in het werkprogramma, het 
werkplan of de uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen uiteengezette 
redenen, niet vereist is.

2. De leden van een consortium die aan een 
actie deelnemen, sluiten een interne 
overeenkomst waarin de rechten en 
verplichtingen van de consortiumleden 
worden vastgesteld ("de 
consortiumovereenkomst").

Or. en

Motivering

Het belangrijkste doel van de consortiumovereenkomst (rechten en verplichtingen van de 
consortiumleden) moet in de tekst tot uiting komen. Uit ervaring met kaderprogramma's in het 
verleden is gebleken dat het bestaan van een voorlopige consortiumovereenkomst de uitvoering 
van een project vereenvoudigt. Daarom moet dit als een standaardprocedure beschouwd 
worden.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de consortiumovereenkomst 
kunnen ondermeer de volgende zaken 
worden vastgelegd:
(a) de interne organisatie van het 
consortium;
(b) de verdeling van de financiering door 
de Unie;
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(c) aanvullende regels voor verspreiding, 
gebruik en toegangsrechten naast de 
regels in titel III, hoofdstuk I en de 
bepalingen in de subsidieovereenkomst;
(d) de regeling van interne geschillen, 
waaronder gevallen van machtsmisbruik;
(e) afspraken inzake aansprakelijkheid, 
schadeloosstelling en vertrouwelijkheid 
tussen de deelnemers.
De leden van het consortium kunnen in 
het consortium regelingen treffen die zij 
geschikt achten, voor zover deze 
regelingen niet onverenigbaar zijn met de 
subsidieovereenkomst of deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Gezien de huidige ervaringen met consortiumovereenkomsten lijkt het raadzaam de minimale 
inhoud van een consortiumovereenkomst te specificeren.

Wijziging 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het consortium kan voorstellen doen 
voor de toetreding of verwijdering van 
deelnemers overeenkomstig de respectieve 

3. Het consortium kan voorstellen doen 
voor de toetreding of verwijdering van een 
deelnemer of de verandering van een 
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bepalingen in de subsidieovereenkomst, 
mits de betreffende verandering in 
overeenstemming is met de voorwaarden 
voor deelname, geen negatief effect heeft 
op de uitvoering van de actie en niet 
strijdig is met het beginsel van gelijke 
behandeling.

coördinator overeenkomstig de respectieve 
bepalingen in de subsidieovereenkomst, 
mits de betreffende verandering in 
overeenstemming is met de voorschriften 
voor deelname, geen negatief effect heeft 
op de uitvoering van de actie en niet 
strijdig is met het beginsel van gelijke 
behandeling.

Or. en

Wijziging 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Subsidies kunnen worden verstrekt in de 
vormen als voorzien in artikel [116] van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [het 
Financieel Reglement].

Subsidies kunnen worden verstrekt in de 
vormen als voorzien in artikel [116] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement], rekening houdend 
met de doelstellingen van de actie.

Or. en

Motivering

Deze voorschriften leggen de nadruk op de doelstellingen van de actie als het belangrijkste 
criterium bij het kiezen van de vorm van de financiering.

Wijziging 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er wordt één terugbetalingstarief van de 
subsidiabele kosten gehanteerd voor alle 
activiteiten die in het kader van een actie 

3. Terugbetaling van subsidiabele kosten is 
gebaseerd op de volgende vaste tarieven 
per soort activiteit en per type deelnemer 
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worden gefinancierd. Het 
maximumpercentage wordt in het 
werkprogramma of werkplan vastgesteld.

afhankelijk van de methode van 
kostencalculatie die door de deelnemer 
wordt gekozen.

Or. en

(voeg nieuwe tabel in na dit amendement. Zie AM 54)

Motivering

Als een consequentie van het opnieuw introduceren van de optie voor terugbetaling op basis van 
volledige kosten, wordt de aanpassing van de voorgestelde terugbetalingstarieven van cruciaal 
belang geacht om te voldoen aan het principe van medefinanciering en om een substantiële 
stijging van de kosten voor de Unie per project te vermijden. In plaats van één 
terugbetalingstarief zal een beperkt aantal terugbetalingstarieven worden gebruikt met 
betrekking tot de methode van kostenberekening en type deelnemer, gebaseerd op de 
voorwaarden die in deze tabel worden uiteengezet

Amendment 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 – tabel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Soort activiteit
Methode van 

kosten-
Type deelnemer

berekening Universiteit/RTO’
s/ander

MKB Industrie

Research &
directe kosten + 

vast bedrag
100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

Development volledige kosten 70% 70% 50%
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Close-to-market
directe kosten + 

vast bedrag 100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

volledige kosten 70% 50% 35%

Or. en

(Zie AM 53)

Motivering

Als een consequentie van het opnieuw introduceren van de optie voor terugbetaling op basis van 
volledige kosten, wordt de aanpassing van de voorgestelde terugbetalingstarieven van cruciaal 
belang geacht om te voldoen aan het principe van medefinanciering en om een substantiële 
stijging van de kosten voor de Unie per project te vermijden. In plaats van één 
terugbetalingstarief zal een beperkt aantal terugbetalingstarieven worden gebruikt met 
betrekking tot de methode van kostenberekening en type deelnemer, gebaseerd op de 
voorwaarden die in deze tabel worden uiteengezet

Amendment 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Horizon 2020-subsidie kan oplopen 
tot maximum 100 % van de totale 
subsidiabele kosten van de actie, 
onverminderd het 
medefinancieringsbeginsel.

Schrappen

Or. en

Amendment 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de navolgende acties is de 
Horizon 2020-subsidie beperkt tot een 
maximum van 70 % van de totale 
subsidiabele kosten:

Schrappen

a) acties die hoofdzakelijk bestaan uit 
activiteiten zoals prototyping, tests, 
demonstraties, experimentele 
ontwikkelingen, proefprojecten en 
marktreplicatie;
b) medegefinancierde programma-acties.

Or. en

Amendment 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Met betrekking tot de kosten voor 
management en coördinatie-activiteiten 
ontvangt de coördinerende deelnemer een 
additioneel vast bedrag van 7% van de 
subsidiabele directe kosten om de kosten 
van management en coördinatie-
activiteiten te dekken.

Or. en

Motivering

Management en coördinatie-activiteiten (die doorgaans 7% van de totale projectkosten niet 
overschrijden) moeten volledig worden vergoed, zoals het geval was in het zevende 
kaderprogramma (FP7), om te vermijden dat deze activiteiten voor deelnemers onaantrekkelijk 
worden. Een bedrag ineens is hierbij de meest gunstige optie aangezien dit geen extra 
administratieve last met zich meebrengt, zoals gedifferentieerde tijdregistratiesystemen etc.
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Amendment 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Met betrekking tot 
medefinancieringsacties moet het 
toepasselijke tarief worden vastgelegd in 
het werkprogramma.
Voor de doelstellingen van deze 
Verordening en in overeenstemming met 
Artikel [119] van Verordening (EU) Nr. 
XX/XX [de Financiële Verordening], kan 
medefinanciering de vorm krijgen van 
cumulatieve financiering van separate 
budgetlijnen in geldige gevallen die in het 
werkprogramma worden voorzien, 
onverminderd het vermijden van dubbele 
financiering van dezelfde kostenpost.

Or. en

Motivering

Ten gevolge van de hoge variabiliteit van de verschillende medefinancieringsactiviteiten van het 
programma zou het vastzetten van het toepasselijke terugbetalingstarief in het werkprogramma 
de meest gunstige optie zijn. De tweede alinea maakt cumulatieve financiering mogelijk, met 
name in close-to-market activiteiten, bijv. met behulp van het structuurfonds.

Amendment 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. Met betrekking tot het 
validatieproces dat wordt gebruikt om het 
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type deelnemer te verifiëren, moet zoveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van de 
archieven van de Unique Registration 
faciliteit. Voor entiteiten die in vorige 
kaderprogramma’s al werden gevalideerd, 
is geen tweede validatie noodzakelijk, 
tenzij de juridische status van de entiteit is 
veranderd of, in het geval van MKB’s, een 
bedrijf niet langer binnen de definitie van 
een MKB valt.

Or. en

Motivering

Om het validatieproces te versnellen (het type deelnemer te identificeren) moeten de beschikbare 
gegevens zoveel mogelijk worden gebruikt waarmee herhaalde validaties worden vermeden.

Amendment 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Belasting toegevoegde waarde 
(“BTW”) die wordt betaald door en die 
niet kan worden terugbetaald aan de 
begunstigde in overeenstemming met de 
toepasselijke nationale wetgeving, zal 
worden beschouwd als subsidiabele 
kosten.

Or. en

Motivering

De opneming van BTW in subsidiabele kosten maakt deel uit van het verslag over het Financiële 
Reglement van het Parlement (Art. 117a (3c)) en is momenteel het onderwerp van 
trialoogonderhandelingen. Om te waarborgen dat de BTW wordt beschouwd als subsidiabele 
kosten binnen Horizon 2020 is dit opgenomen. Het kan vervallen als het herziene Financiële
Reglement er uiteindelijk in voorziet.
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Amendment 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alternatief kan een begunstigde 
ervoor kiezen zijn indirecte subsidiabele 
kosten te bepalen op basis van indirecte 
kosten die feitelijk worden gemaakt in 
rechtstreeks verband met de subsidiabele 
directe kosten die aan het project worden 
toegeschreven, volgens de gebruikelijke 
kostenberekeningspraktijken van de 
begunstigde. In dit geval zijn de 
terugbetalingstarieven voor volledige 
kostenberekening zoals vastgelegd in 
artikel 22 lid 3 van toepassing.

Or. en

Motivering

Volledige kostenberekening is de meest gebruikte kostenberekeningsmethode onder 
belanghebbenden van commercieel speur- en ontwikkelingswerk en de meest duurzame. De 
Commissie stimuleert dit al vele jaren lang actief. Het niet als een optie toekennen zou een stap 
achteruit zijn in termen van vereenvoudiging, duurzaamheid en steun van industriedeelneming. 
In FP7 geeft 28,4% RTOS, 9,0% universiteiten, 23,9% MKB en 66,2% industriedeelnemers er de 
voorkeur aan hun indirecte kosten op deze manier te berekenen in plaats van een vast bedrag te 
gebruiken (de overgrote meerderheid van de deelnemers die kozen voor een vast bedrag kozen 
60% in plaats van 20%).

Amendment 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De begunstigde kan consequent 
voor alle acties onder Horizon 2020 
waarin hij deelneemt dezelfde methode 
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gebruiken voor de declaratie van de 
indirecte subsidiabele kosten.

Or. en

Motivering

Maatregel van vereenvoudiging.

Amendment 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De jaarlijkse productieve uren 
worden bepaald in overeenstemming met 
de gebruikelijke 
kostenberekeningspraktijken van de 
begunstigde.

Or. en

Motivering

Maatregel van vereenvoudiging om administratieve last en/of potentieel afwijkende 
interpretaties van regels te vermijden die kunnen leiden tot fouten.

Amendment 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de kosten worden berekend op basis 
van de totale feitelijke personeelskosten 
zoals die in de algemene boekhouding van 
de deelnemer zijn geregistreerd en die aan 
de hand van de gebudgetteerde of 
geraamde elementen aangepast kunnen 

(a) de kosten worden berekend op basis 
van de totale feitelijke personeelskosten 
zoals die in de algemene boekhouding van 
de deelnemer zijn geregistreerd en die aan 
de hand van de gebudgetteerde of 
geraamde elementen aangepast kunnen 
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worden overeenkomstig de door de 
Commissie gedefinieerde voorwaarden;

worden overeenkomstig de gebruikelijke 
berekeningspraktijken van de begunstigde.

Or. en

Motivering

Maatregel van vereenvoudiging om administratieve last en/of potentieel afwijkende 
interpretaties van regels te vermijden die kunnen leiden tot fouten.

Amendment 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de kosten worden berekend met 
inachtneming van artikel 25 inzake het 
productieve aantal uren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Verwijderd overeenkomstig het amendement gemaakt in artikel 25.

Amendment 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het certificaat betreffende de financiële 
staten heeft betrekking op het totale 
subsidiebedrag waarop de deelnemer 
aanspraak maakt voor de vergoeding van 
de feitelijk gemaakte kosten op basis van 
een tabel van eenheidskosten als bedoeld in 
artikel 27, lid 2. Een dergelijk certificaat is 
uitsluitend vereist indien dat bedrag 

Het certificaat betreffende de financiële 
staten heeft betrekking op het totale 
subsidiebedrag waarop de deelnemer 
aanspraak maakt voor de vergoeding van 
de feitelijk gemaakte kosten op basis van 
een tabel van eenheidskosten als bedoeld in 
artikel 27, lid 2. Het certificaat is 
uitsluitend vereist indien dat bedrag van de 
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325.000 euro of meer bedraagt op het 
moment waarop de begunstigde een 
verzoek tot betaling van het saldo indient.

contributie van de Unie, exclusief de 
contributie betaald in de vorm van vaste 
bedragen, bedragen ineens of een tabel van 
eenheidskosten gelijk aan of groter dan 
325.000 euro is op het moment waarop de 
begunstigde een verzoek tot betaling van 
het saldo indient.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat vaste bedragen, bedragen ineens en een tabel van 
eenheidskosten niet aan audits onderhevig zijn, zoals de Commissie heeft verklaard. De 
uitsluiting van deze bedragen is ook de belangrijkste reden voor het verlagen van de huidige 
drempel voor een certificaat betreffende de financiële staten (€ 375.000) naar € 325.000.

Amendment 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deelnemers die de directe 
personeelskosten berekenen en declareren 
op basis van een tabel van eenheidskosten, 
kunnen de Commissie een certificaat 
betreffende de methodologie overleggen. 
Die methodologie moet zowel voldoen aan 
de voorwaarden van artikel 27, lid 2, als 
aan de in de subsidieovereenkomst 
opgenomen vereisten.

1. Deelnemers die de directe 
personeelskosten berekenen en declareren 
op basis van een tabel van eenheidskosten 
of op basis van indirecte subsidiabele 
kosten die daadwerkelijk zijn ontstaan, 
kunnen de Commissie een certificaat 
betreffende de methodologie overleggen. 
Die methodologie moet voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 27, lid 2.

Or. en

Motivering

Dit amendement bevordert certificatie voor deelnemers die al een erkende transparante en 
controleerbare methodologie hebben ingevoerd. Gezien het feit dat nationaal geaccepteerde 
methodologieën erkend worden en kosten worden vergoed, zal het geen nadeel opleveren om 
hier een verplichting van te maken maar zal het waarborgen dat deelnemers aan de veilige kant 
zijn met betrekking tot hun methodologie.
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Amendment 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het herstel zoals bedoeld in artikel 
32 lid 3 is niet van toepassing op 
rechtspersonen waarvan de deelname in 
de indirecte actie wordt gegarandeerd 
door een lidstaat of een geassocieerd land.

Or. en

Motivering

Er moet een uitzondering worden gemaakt voor instellingen die worden gegarandeerd door een 
lidstaat zoals in FP7.

Amendment 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 34 Schrappen
Toekenning van prijzen

Financiering door de Unie kan in de vorm 
van prijzen plaatsvinden overeenkomstig 
Titel VII van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [het Financieel Reglement].

Or. en

Motivering

Artikel verplaatst onder een afzonderlijke titel.
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Amendment 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Inkoop, precommerciële inkoop en 

overheidsopdrachten inzake innovatieve 
oplossingen

1. Alle aanbestedingen die door de 
Commissie namens haarzelf of 
gezamenlijk met de lidstaten worden 
uitgevoerd, zijn onderworpen aan de 
regels inzake overheidsopdrachten als 
vastgesteld in Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement] en 
Verordening (EU) nr. XX/XX [de 
Gedelegeerde Verordening].
2. De financiering door de Unie kan de 
vorm aannemen van een precommerciële 
inkoop of een inkoop van innovatieve 
oplossingen namens de Commissie of het 
betrokken financieringsorgaan zelf dan 
wel gezamenlijk met de aanbestedende 
diensten van lidstaten en geassocieerde 
landen.
De inkoopprocedures:
(a) moeten in overeenstemming zijn met 
de beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling, goed financieel beheer en 
evenredigheid, met de 
mededingingsvoorschriften en, waar van 
toepassing, met de Richtlijnen nrs. 
2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG, 
of, indien de Commissie op persoonlijke 
titel optreedt, met Verordening (EU) nr. 
XX/2012 [het Financieel Reglement];
(b) kunnen in specifieke voorwaarden 
voorzien, zoals de plaats van uitvoering 
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van de gegunde activiteiten, doch bij 
precommerciële inkoop beperkt tot het 
grondgebied van de lidstaten en de met 
Horizon 2020 geassocieerde landen 
indien dit gerechtvaardigd is uit hoofde 
van de doelstellingen van de actie;
(c) kunnen voorzien in de gunning van 
meerdere contracten binnen één en 
dezelfde procedure ('multiple sourcing');
(d) moeten voorzien in de gunning van 
contracten aan de bieder(s) die de meeste 
waar voor hun geld biedt/bieden.

Or. en

Motivering

Artikel verplaatst onder een afzonderlijke titel.

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Financiële instrumenten

1. Financiële instrumenten kunnen de in 
[…] bedoelde vormen aannemen en 
worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
[Titel VIII] van Verordening (EU) nr. 
XX/XX [het Financieel Reglement] en 
kunnen gecombineerd worden met 
subsidies die uit de begroting van de Unie 
worden gefinancierd, met inbegrip van 
Horizon 2020.
2. Overeenkomstig artikel [18, lid 2] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] worden 
ontvangsten en terugbetalingen die door 
een instrument worden gegenereerd dat is 
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opgezet uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. XX/XX [Horizon 2020], toegewezen 
aan het betreffende financiële instrument.
3. Opbrengsten en terugbetalingen uit 
hoofde van de financieringsfaciliteit met 
risicodeling, die is ingesteld op grond van 
Besluit 1982/2006/EG, en het op het 
beginstadium gerichte deel van de 
faciliteit voor snelgroeiende innovatieve 
bedrijven uit het MKB (FSIM), die is 
ingesteld krachtens Besluit 1639/2006/EG 
van het Europees Parlement en de 
Raad[24], worden toegewezen aan de 
opvolgende financiële instrumenten op 
grond van Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Horizon 2020].

Or. en

Motivering

Dit artikel is ondergebracht in een aparte titel

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Voorafgaand aan de aanstelling 
van onafhankelijke deskundigen die te 
maken krijgen met vertrouwelijke 
gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

2. Onafhankelijke deskundigen worden 
gekozen op basis van de vaardigheden en 
kennis waarover zij moeten beschikken om 
de aan hen opgedragen taken te kunnen 
uitvoeren. Bij de aanstelling van 
onafhankelijke deskundigen streeft de 
Commissie naar een evenwichtige 
samenstelling van de deskundigengroepen 
in termen van vaardigheden, ervaring en 
kennis, al naar gelang het terrein van 
activiteiten. Voorafgaand aan de 
aanstelling van onafhankelijke 



PE489.632 54/93 PR\903026NL.doc

NL

deskundigen die te maken krijgen met 
vertrouwelijke gegevens, is een adequaat 
veiligheidsonderzoek vereist.

Or. en

Motivering

In de eerste zin wordt naar de criteria voor de selectie van individuele deskundigen verwezen en 
in de tweede zin wordt het belang van een evenwichtige samenstelling van de 
deskundigengroepen onderstreept.

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
waarvan ieders aandeel in de 
werkzaamheden niet kan worden 
vastgesteld, worden die resultaten 
gezamenlijk door hen in eigendom 
gehouden. De gezamenlijke eigenaren 
stellen een overeenkomst op betreffende de 
verdeling en de voorwaarden voor de 
uitoefening van dit gezamenlijke 
eigendomsrecht met inachtneming van hun 
verplichtingen uit hoofde van de 
subsidieovereenkomst.

2. Indien deelnemers aan een actie 
gezamenlijk resultaten hebben gegenereerd 
en niet kan worden vastgesteld welke 
resultaten moeten worden toegeschreven 
aan ieders aandeel in de werkzaamheden, 
worden die resultaten gezamenlijk door 
hen in eigendom gehouden. De 
gezamenlijke eigenaren stellen een 
overeenkomst op betreffende de verdeling 
en de voorwaarden voor de uitoefening van 
dit gezamenlijke eigendomsrecht met 
inachtneming van hun verplichtingen uit 
hoofde van de subsidieovereenkomst.

Or. en

Motivering

Er is ook sprake van gezamenlijk eigendomsrecht wanneer wel kan worden vastgesteld wat 
eenieders aandeel in de werkzaamheden is. De vraag luidt dan ook veeleer of het mogelijk is de 
gezamenlijk ontwikkelde resultaten op te splitsen voor beschermingsdoeleinden 
(octrooiaanvraag, enz.) Indien de resultaten niet kunnen worden opgesplitst moet er een 
gezamenlijk eigendomsrecht zijn, op basis van ofwel de vastgestelde aandelen in de 
werkzaamheden ofwel een ander principe (bijv. gelijke aandelen).
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Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden 
te verlenen ter exploitatie van de 
gezamenlijk in eigendom gehouden 
resultaten:

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars het recht om de gezamenlijk in 
eigendom gehouden resultaten vrij van 
royalties en zonder voorafgaande 
toestemming van de andere gezamenlijke 
eigenaar(s) te gebruiken:

Or. en

Motivering

Er moet ook iets gezegd worden over het eigen gebruik van de resultaten (zonder 
licentieverlening)

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten hiervan vooraf in kennis worden 
gesteld;

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie AM 77.
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Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten een eerlijke en redelijke 
vergoeding ontvangen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie AM 77.

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij anderszins bepaald in de 
overeenkomst betreffende de gezamenlijke 
eigendom, heeft ieder van de gezamenlijke 
eigenaars onder de volgende voorwaarden
het recht om niet-exclusieve licenties, 
zonder recht op sublicenties, aan derden 
te verlenen ter exploitatie van de 
gezamenlijk in eigendom gehouden 
resultaten:
(a) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten hiervan vooraf in kennis worden 
gesteld;

(b) de andere gezamenlijke eigenaren 
moeten een eerlijke en redelijke 
vergoeding ontvangen.
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Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer resultaten geschikt zijn voor 
industriële of commerciële toepassing 
onderzoekt de deelnemer die eigenaar is 
van de betreffende resultaten de 
beschermingsmogelijkheden en zal hij die 
resultaten, indien dit haalbaar is en door de 
omstandigheden wordt gerechtvaardigd, 
voor een gepaste periode en met een 
passende territoriale dekking op adequate 
wijze beschermen, naar behoren rekening 
houdend met zijn legitieme belangen en de 
legitieme, met name commerciële, 
belangen van de overige deelnemers aan de 
betrokken actie.

1. Wanneer resultaten geschikt zijn voor 
commerciële toepassing onderzoekt de 
deelnemer die eigenaar is van de
betreffende resultaten de 
beschermingsmogelijkheden en zal hij die 
resultaten, indien dit haalbaar is en door de 
omstandigheden wordt gerechtvaardigd, 
voor een gepaste periode en met een 
passende territoriale dekking op adequate 
wijze beschermen, naar behoren rekening 
houdend met zijn legitieme belangen en de 
legitieme, met name commerciële, 
belangen van de overige deelnemers aan de 
betrokken actie.

Or. en

Motivering

Daar het verschil tussen het begrip ‘commerciële toepassing’ en het begrip ‘industriële 
toepassing’ onduidelijk is, wordt het laatste ter wille van de duidelijkheid geschrapt.

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 

2. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de Unie heeft ontvangen, 
resultaten die door hem gegenereerd zijn 
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en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan de eigendom van deze 
resultaten overnemen en de noodzakelijke 
maatregelen nemen om deze adequaat te 
beschermen.

en die in aanmerking komen voor 
bescherming, om andere redenen dan de 
onverenigbaarheid met de nationale 
wetgeving of het recht van de Unie of een 
ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel niet wenst te 
beschermen en de betreffende deelnemer 
met het oog op een dergelijke bescherming 
niet voornemens is om die resultaten over 
te dragen aan een andere entiteit die in een 
lidstaat of geassocieerd land gevestigd is, 
moet hij voorafgaand aan enige 
verspreiding van die resultaten de 
Commissie of het financieringsorgaan 
hiervan in kennis stellen. Namens de 
Europese Unie kan de Commissie of het 
financieringsorgaan, met toestemming van 
de deelnemer die eigenaar is, de eigendom 
van deze resultaten overnemen en de 
noodzakelijke maatregelen nemen om deze 
adequaat te beschermen.

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. De resultaten mogen niet worden 
verspreid tot de Commissie of het 
financieringsorgaan een besluit 
daaromtrent heeft genomen dan wel 
besloten heeft om de eigendom over te 
nemen en de noodzakelijke maatregelen 
heeft genomen om de bescherming te 

De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. De resultaten mogen niet worden 
verspreid tot de Commissie of het 
financieringsorgaan een besluit 
daaromtrent heeft genomen dan wel 
besloten heeft om de eigendom over te 
nemen en de noodzakelijke maatregelen 
heeft genomen om de bescherming te 
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waarborgen. In de subsidieovereenkomst 
zullen dienaangaande termijnen worden
vastgesteld.

waarborgen. Dit besluit zal binnen 45 
dagen worden genomen.

Or. en

Motivering

Het opnemen van uiterlijke termijnen is een goede zaak maar deze moeten wel nader worden 
gespecificeerd. In de RvP moet tenminste een maximumtermijn worden aangegeven, bij voorkeur 
45 dagen, zoals ook het geval is in het KP6.

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft om andere redenen 
dan een ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel, zal hij de Commissie 
of het financieringsorgaan daarvan in 
kennis stellen zodat zij de betreffende 
bescherming vervolgens kunnen 
voortzetten of verlengen door de eigendom 
van de resultaten over te nemen. De 
betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

3. Indien een deelnemer die een financiële 
bijstand van de EU heeft ontvangen, afziet 
van de bescherming van de resultaten of 
geen verlenging van een dergelijke 
bescherming nastreeft om andere redenen 
dan een ontoereikend commercieel 
exploitatiepotentieel, zal hij de Commissie 
of het financieringsorgaan daarvan in 
kennis stellen zodat zij met toestemming 
van de deelnemer eigenaar is, de 
betreffende bescherming vervolgens 
kunnen voortzetten of verlengen door de 
eigendom van de resultaten over te nemen. 
De betreffende deelnemer mag zijn 
toestemming uitsluitend onthouden als hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
daardoor aanzienlijke schade zouden 
lijden. In de subsidieovereenkomst zullen 
dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en
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Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende exploitatieverplichtingen 
worden vastgesteld. Alle aanvullende 
verplichtingen worden in het 
werkprogramma of in het werkplan 
vermeld.

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende exploitatieverplichtingen 
worden vastgesteld. De 
modelsubsidieovereenkomst moet tevens 
een lijst bevatten met mogelijke 
aanvullende exploitatieverplichtingen.

Or. en

Motivering

Er dient nauwkeurig te worden aangegeven wat wordt bedoeld met “aanvullende 
exploitatieverplichtingen”. Dit kan van cruciaal belang zijn en mag niet worden overgelaten aan 
werkprogramma’s en subsidieovereenkomsten. Daarom lijkt het absoluut noodzakelijk dit begrip 
in een vroeg stadium op te helderen, bijvoorbeeld in de modelsubsidieovereenkomst of, indien 
mogelijk, zelfs in de RvP.

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende verspreidingsverplichtingen 
worden vastgesteld.

In de subsidieovereenkomst kunnen 
aanvullende verspreidingsverplichtingen 
worden vastgesteld. De 
modelsubsidieovereenkomst moet een lijst 
bevatten met mogelijke aanvullende 
verspreidingsverplichtingen.

Or. en
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Motivering

Er dient nauwkeurig te worden aangegeven wat wordt bedoeld met “aanvullende 
verspreidingsverplichtingen”. Dit kan van cruciaal belang zijn en mag niet worden overgelaten 
aan werkprogramma’s en subsidieovereenkomsten. Daarom lijkt het absoluut noodzakelijk dit 
begrip in een vroeg stadium op te helderen, bijvoorbeeld in de modelsubsidieovereenkomst of, 
indien mogelijk, zelfs in de RvP.

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resultaten die via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk met inachtneming van de 
voorwaarden die in de 
subsidieovereenkomst zijn vastgesteld. 
Wat de verspreiding van andere resultaten 
betreft, met inbegrip van 
onderzoeksgegevens, kunnen in de 
subsidieovereenkomst voorwaarden 
worden opgenomen waarop in een open 
toegang tot dergelijke resultaten moet 
worden voorzien, met name met 
betrekking tot grensverleggend onderzoek 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad alsmede op andere 
relevante gebieden.

De resultaten dia via onderzoekspublicaties 
worden gepubliceerd, zijn openbaar 
toegankelijk als daarin gegevens, kennis 
of informatie worden beschreven, 
uitgelegd of geanalyseerd die het
rechtstreekse resultaat zijn van Horizon 
2020-financiering.

Or. en

Motivering

Als algemene regel geldt dat onderzoekspublicaties openbaar toegankelijk moeten zijn als daarin 
gegevens, kennis of informatie worden beschreven, uitgelegd of geanalyseerd die het 
rechtstreekse resultaat zijn van Horizon 2020-financiering. Open toegang moet echter beperkt 
worden tot publicaties. Wat betreft toegang en open toegang tot resultaten zie amendement 85.
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Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de verspreiding van resultaten betreft 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
voorwaarden worden opgenomen waarop 
in een open toegang tot dergelijke 
resultaten moet worden voorzien, met 
name met betrekking tot grensverleggend 
onderzoek in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad alsmede op andere 
relevante gebieden.

Or. en

Motivering

Zie AM 84. Voorheen in Art. 40(2)3.

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De andere betrokken deelnemers dienen
vooraf van elke verspreidingsactiviteit in 
kennis te worden gesteld. Na die 
kennisgeving mag een deelnemer bezwaar 
maken indien hij kan aantonen dat zijn 
legitieme belangen met betrekking tot zijn 
resultaten en background aanzienlijke 
schade zouden kunnen lijden. In dergelijke 
gevallen mag de verspreidingsactiviteit 
slechts plaatsvinden indien de nodige 
maatregelen zijn genomen om deze 
legitieme belangen te beschermen. In de 
subsidieovereenkomst kunnen 

Wanneer de betrokken resultaten niet het 
exclusieve eigendom zijn van de 
deelnemer die ze verspreidt, dienen de 
andere betrokken deelnemers vooraf van 
elke verspreidingsactiviteit in kennis te 
worden gesteld. Na die kennisgeving mag 
een deelnemer bezwaar maken indien hij 
kan aantonen dat zijn legitieme belangen 
met betrekking tot zijn resultaten en 
background aanzienlijke schade zouden 
kunnen lijden. In dergelijke gevallen mag 
de verspreidingsactiviteit slechts 
plaatsvinden indien de nodige maatregelen 
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dienaangaande termijnen worden
vastgesteld.

zijn genomen om deze legitieme belangen 
te beschermen. In de subsidieovereenkomst 
kunnen dienaangaande termijnen worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Er kan geen sprake zijn van een plicht tot kennisgeving aan de andere deelnemers, indien een 
deelnemer voornemens is zijn eigen resultaten te verspreiden. De vereiste inzake kennisgeving en 
de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bieden talloze mogelijkheden om verspreiding tegen 
te houden.

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. De deelnemers 
stellen de Commissie of het 
financieringsorgaan desgevraagd alle 
informatie en documenten ter beschikking 
die overeenkomstig de in de 
subsidieovereenkomst opgenomen 
voorwaarden nuttig kunnen zijn voor 
monitoring- en verspreidingsdoeleinden. 

3. Alle deelnemers brengen bij de 
Commissie of het financieringsorgaan 
verslag uit over hun activiteiten verband 
houdende met de exploitatie en 
verspreiding van resultaten. Op verzoek 
van de Commissie stellen de deelnemers 
de Commissie of het financieringsorgaan 
desgevraagd alle informatie en documenten 
ter beschikking die overeenkomstig de in 
de subsidieovereenkomst opgenomen 
voorwaarden nuttig kunnen zijn voor 
monitoring- en verspreidingsdoeleinden. In 
de modelsubsidieovereenkomst dient een 
termijn te worden vastgesteld met 
betrekking tot deze verplichtingen.

Or. en

Motivering

Met het oog op de uitvoering in de praktijk is het misschien zinvoller te zeggen dat de 
deelnemers deze informatie op verzoek moeten verstrekken. Aldus wordt verzekerd dat zij te 
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maken krijgen met een centraal contactpunt binnen de Commissie en niet met de “project 
officers”die jaren daarvoor belast waren met het project. Dit mag bovendien geen in de tijd 
onbegrensde verplichting zijn, die nog na 50 jaar zou kunnen gelden. Er moet een tijdslimiet 
hiervoor worden vastgesteld. 

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle octrooiaanvragen, normen, 
publicaties of andere 
verspreidingsactiviteiten (ook in 
elektronische vorm) verband houdende met 
de resultaten, moeten een verklaring 
bevatten, eventueel met gebruikmaking van 
visuele middelen, waaruit blijkt dat de 
betreffende actie financiële bijstand van de 
Unie heeft ontvangen. De formulering van 
die verklaring wordt in de 
subsidieovereenkomst opgenomen.

4. Alle octrooiaanvragen, normen, 
publicaties of andere 
verspreidingsactiviteiten (ook in 
elektronische vorm) verband houdende met 
de resultaten, moeten een verklaring 
bevatten, eventueel met gebruikmaking van 
visuele middelen, waaruit blijkt dat de 
betreffende actie financiële bijstand van de 
Unie heeft ontvangen. De formulering van 
die verklaring wordt in de 
modelsubsidieovereenkomst opgenomen.

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 

Onverminderd de 
geheimhoudingsverplichtingen 
voortvloeiende uit de wet- en regelgeving 
in geval van fusies en acquisities, stelt de 
deelnemer die voornemens is om de 
resultaten over te dragen - indien er sprake 
is van andere deelnemers die nog steeds 
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toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben - de andere deelnemers 
vooraf van de overdracht in kennis en 
verstrekt hij voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

toegangsrechten tot de over te dragen 
gegevens hebben en indien de betrokken 
resultaten niet zijn exclusief eigendom 
zijn - de andere deelnemers vooraf van de 
overdracht in kennis en verstrekt hij 
voldoende informatie over de 
voorgenomen nieuwe eigenaar van de 
resultaten om de andere deelnemers in staat 
te stellen te analyseren wat het effect van 
de voorgenomen overdracht is op de 
mogelijke uitoefening van hun 
toegangsrechten.

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Na de kennisgeving kan een deelnemer 
bezwaar maken tegen de 
eigendomsoverdracht als hij kan aantonen 
dat de voorgenomen overdracht een 
negatief effect heeft op de uitoefening van 
zijn rechten. In dergelijke gevallen kan de 
overdracht pas plaatsvinden nadat 
overeenstemming tussen de betreffende 
deelnemers is bereikt. In de 
subsidieovereenkomst kunnen
dienaangaande termijnen worden
vastgesteld.

Na de kennisgeving kan een deelnemer 
bezwaar maken tegen de 
eigendomsoverdracht als hij kan aantonen 
dat de voorgenomen overdracht een 
negatief effect heeft op de uitoefening van 
zijn rechten. In dergelijke gevallen kan de 
overdracht pas plaatsvinden nadat 
overeenstemming tussen de betreffende 
deelnemers is bereikt. In de 
modelsubsidieovereenkomst worden
termijnen vastgesteld.

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan, kan een deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, licenties verlenen of op 
een andere wijze juridische entiteiten het 
recht geven om die resultaten, al dan niet 
op exclusieve basis te exploiteren.

2. Mits gewaarborgd wordt dat alle 
toegangsrechten voor de resultaten 
uitgeoefend kunnen worden en dat aan alle 
aanvullende exploitatieverplichtingen is 
voldaan door de deelnemer die resultaten 
in eigendom houdt, kan die deelnemer 
licenties verlenen of op een andere wijze 
juridische entiteiten het recht geven om die 
resultaten, al dan niet op exclusieve basis 
te exploiteren.

Or. en

Motivering

Dit lid moet specifieker zijn om misverstanden te vermijden; zo niet, kan het geïnterpreteerd 
worden alsof er enkel licenties verleend mogen worden als iedereen aan zijn 
exploitatieverplichtingen voldoet. [noot van de vertaler: tweede opmerking geldt enkel voor het 
Engels]

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelnemers dienen de background verband 
houdende met hun actie te allen tijde in 
een schriftelijke overeenkomst vast 
leggen.

Deelnemers dienen de background verband 
houdende met hun actie schriftelijk vast te
leggen.

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deelnemers aan dezelfde actie brengen 
elkaar voorafgaand aan de toetreding tot de 
subsidieovereenkomst zo spoedig mogelijk 
op de hoogte van alle juridische of andere 
beperkingen op het verlenen van toegang 
tot hun background. Alle overeenkomsten 
die daarna door deelnemers over de 
background worden gesloten, moeten 
waarborgen dat de toegangsrechten 
uitgeoefend kunnen blijven worden.

3. Deelnemers aan dezelfde actie brengen 
elkaar voorafgaand aan de toetreding tot de 
subsidieovereenkomst zo spoedig mogelijk 
op de hoogte van alle juridische of andere 
beperkingen op het verlenen van toegang 
tot hun background. Alle overeenkomsten 
die daarna door deelnemers over de 
background worden gesloten, moeten 
waarborgen dat de toegangsrechten 
uitgeoefend kunnen blijven worden. De 
Commissie of het financieringsorgaan 
dient op de hoogte gebracht te worden van 
dergelijke beperkingen op de uitvoering 
van de subsidieovereenkomst en dient de 
impact van deze beperkingen op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de actie te overwegen.

Or. en

Motivering

Dit amendement helpt voorkomen dat de lijst met uitsluitingen van de toegangsrechten elementen 
bevat die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de actie te verwezenlijken. Anderzijds zijn
de uitsluitingen noodzakelijk voor gevallen waarbij delen van de background door 
overeenkomsten (bv. geheimhoudingsovereenkomsten of overeenkomsten inzake 
materiaaloverdracht) en licenties aan derden gedekt worden.

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien een dergelijke 
toegang voor eerstgenoemde noodzakelijk 

1. Een deelnemer heeft recht op de toegang 
tot de resultaten van een andere deelnemer 
aan dezelfde actie indien dergelijke 
toegangsrechten voor eerstgenoemde 
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is om zijn werkzaamheden in het kader van 
de actie uit te kunnen voeren.

noodzakelijk zijn om zijn werkzaamheden 
in het kader van de actie uit te kunnen 
voeren.

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

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het gebruik van de termen ‘toegang’ en ‘toegangsrechten’.

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een in een lidstaat of geassocieerd land 
gevestigde gelieerde entiteit heeft ten 
aanzien van de resultaten of background 
eveneens toegangsrechten indien een 
dergelijke toegang noodzakelijk is om de 
resultaten te exploiteren die door de partner 
gegenereerd zijn waaraan de entiteit 
gelieerd is, tenzij hieromtrent in de 
consortiumovereenkomst andere 
voorzieningen zijn getroffen.

3. Een gelieerde entiteit heeft ten aanzien 
van de resultaten of background eveneens 
toegangsrechten onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden indien een 
dergelijke toegang noodzakelijk is om de 
resultaten te exploiteren die door de partner 
gegenereerd zijn waaraan de entiteit 
gelieerd is, tenzij hieromtrent in de 
consortiumovereenkomst andere 
voorzieningen zijn getroffen.

Or. en

Motivering

Deze beperking moet weggenomen worden om internationaal actieve bedrijven aan te trekken 
die waardevolle partners in een actie kunnen zijn.
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Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een verzoek om toegangsrechten op 
grond van de leden 1, 2 en 3 kan tot één 
jaar na de beëindiging van de actie 
worden ingediend. De deelnemers kunnen 
echter een andere termijn overeenkomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er mag geen termijn zijn teneinde een correcte exploitatie te waarborgen. Indien een verzoek om 
toegangsrechten van de deelnemer overeenstemt met de oorspronkelijke overeenkomst, is een 
termijn niet nodig.

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik.

1. De instellingen en organen van de 
Europese Unie hebben met het oog op het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma's van de Unie 
recht op toegang tot de resultaten van 
deelnemers die financiële bijstand van de 
Unie hebben ontvangen. Dergelijke 
toegangsrechten zijn beperkt tot een niet-
commercieel en niet-competitief gebruik 
en behelzen geen sublicentierecht. De 
Unie stelt de deelnemer die eigenaar is 
voldoende bewijs ter beschikking dat de 
toegangsrechten zullen bijdragen tot het 
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
het beleid en de programma’s van de 
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Unie.

Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 47 Schrappen
Specifieke bepalingen

1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten, 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen, 
met name over wijzigingen in de 
samenstelling van het consortium, 
vertrouwelijke informatie, exploitatie en 
de overdracht en het in licentie geven van 
resultaten.
2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren, kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen 
betreffende de gebruikers van de 
infrastructuur.
3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de 
actie betrokken zijn.
4. Bij opleidings- en mobiliteitssubsidies 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
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specifieke bepalingen worden opgenomen 
over inspanningsverplichtingen van 
onderzoekers die profijt hebben van de 
actie, over eigendom, toegangsrechten en 
meeneembaarheid.
5. Bij coördinatie- en 
ondersteuningssubsidies kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.
6. Bij het mkb-instrument en bij subsidies 
door financieringsorganen die het mkb 
als doelgroep hebben, kunnen er in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.
7. Met betrekking tot de Kennis- en 
innovatiegemeenschappen van het EIT 
kunnen er in de subsidieovereenkomsten 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
over met name eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.

Or. en

(Artikel 47, leden 1 tot 6 verplaatst naar een nieuwe Titel. Artikel 47, lid 7 verplaatst naar art. 1, 
lid 3.)

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 Schrappen
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Toekenning van prijzen
Prijzen kunnen uitsluitend toegekend 
worden indien de prijswinnaar akkoord 
gaat met de bijbehorende publicitaire 
verplichtingen. In het werkprogramma of 
in het werkplan kunnen specifieke 
verplichtingen worden opgenomen met 
betrekking tot exploitatie en verspreiding.

Or. en

Motivering

Verplaatst naar een nieuwe Titel.

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 Schrappen
Inkoop, precommerciële inkoop en 

overheidsopdrachten inzake innovatieve 
oplossingen

1. Tenzij anders is bepaald in de 
aanbestedingsoproep, zijn de 
gegenereerde resultaten in het kader van 
een actie die door de Commissie is 
aanbesteed, eigendom van de Europese 
Unie.
2. Met betrekking tot de precommerciële 
inkoop worden specifieke bepalingen in 
de contracten vastgesteld met betrekking 
tot de eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen. Een 
contractant die in het kader van een 
precommerciële inkoopactie resultaten 
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genereert, is in ieder geval rechthebbende 
van de daaraan verbonden intellectuele-
eigendomsrechten. De aanbestedende 
dienst heeft minimaal en vrij van royalty's 
recht op toegang tot die resultaten voor 
eigen gebruik en heeft het recht om niet-
exclusieve licenties aan derden te 
verlenen of om die licentie door de 
deelnemende contractant te doen 
verlenen, teneinde de resultaten onder 
eerlijke en redelijke voorwaarden te 
exploiteren, evenwel zonder 
sublicentierecht. Indien een contractant 
er niet in slaagt om de resultaten binnen 
een bepaalde periode na de 
precommerciële inkoop zoals vastgesteld 
in de overeenkomst, te exploiteren, draagt 
hij de eigendom van de resultaten over 
aan de aanbestedende diensten.
3. Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen kunnen in 
de contracten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot de 
eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen.

Or. en

Motivering

Verplaatst naar een nieuwe Titel.

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Titel III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel III bis
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Specifieke bepalingen

Or. en

Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
Toekenning van prijzen

1. Financiering door de Unie kan in de 
vorm van prijzen plaatsvinden 
overeenkomstig [Titel VII] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement]. Er wordt voor 
gepleit om van prijzen gebruik te maken, 
maar niet ter vervanging van goed 
gestructureerde financiering.
2. Het wedstrijdreglement wordt in het 
werkprogramma vastgelegd.
3. In het wedstrijdreglement worden 
minstens de voorwaarden voor deelname, 
de gunningscriteria, met inbegrip van de 
termijn voor de voorstellen en de termijn 
voor de gunning, het prijzengeld en de 
betalingsregelingen vastgesteld.
Prijzen mogen niet direct zonder wedstrijd 
toegekend worden en moeten jaarlijks 
bekendgemaakt worden.
4. Wedstrijdinzendingen worden door een 
groep van deskundigen beoordeeld op 
basis van het openbare 
wedstrijdreglement.
Prijzen worden vervolgens door de 
bevoegde ordonnateur toegekend op basis 
van de evaluatie door de groep van 
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deskundigen. Deze kunnen vrijelijk 
beslissen om de toekenning van prijzen al 
dan niet aan te bevelen, afhankelijk van 
hun beoordeling van de kwaliteit van de 
inzendingen.
5. Het prijzengeld wordt niet gekoppeld 
aan de kosten die de ontvanger heeft 
gemaakt.
6. Zo nodig kan een begunstigde van een 
subsidie van de Unie voor de uitvoering 
van een actie of werkprogramma prijzen 
toekennen aan derden, indien de 
minimale inhoud van het 
wedstrijdreglement strikt vastgelegd is in 
het subsidiebesluit of de 
subsidieovereenkomst tussen de 
begunstigde en de Commissie, zonder 
discretionaire bevoegdheid.
7. Titel III van deze verordening is van 
toepassing op de verspreiding van 
resultaten. Aanvullende verplichtingen
voor de verspreiding of exploitatie van 
resultaten worden in het 
wedstrijdreglement vastgelegd.
8. Indien een prijs niet binnen de in het 
wedstrijdreglement bepaalde termijn 
toegekend is, komen de aan de prijsvraag 
toegewezen middelen opnieuw in 
aanmerking voor toekenning met dezelfde 
doelstelling onder Verordening (EU) nr. 
XX/XX [Horizon 2020].

Or. en

Motivering

Verplaatst van art. 34 en 48. Leden 3 tot 6 bevatten de huidige bewoording van de ontwerpversie 
van het Financieel Reglement die momenteel onderwerp is van tripartiet overleg en kunnen 
wegvallen wanneer het ontwerp goedgekeurd wordt. Lid 7 bevat cruciale bepalingen voor 
intellectuele-eigendomsrechten en de verspreiding van resultaten. Lid 8 garandeert dat de onder 
HORIZON 2020 toegekende middelen binnen het onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiebudget 
blijven, in het bijzonder wanneer het nieuwe instrument van aansporingsprijzen niet de 
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verwachte resultaten oplevert.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 ter
Inkoop, precommerciële inkoop en inkoop 

van innovatieve oplossingen
1. Alle inkopen die door de Commissie 
namens haarzelf of gezamenlijk met de 
lidstaten worden uitgevoerd, zijn 
onderworpen aan de regels inzake 
overheidsopdrachten vastgesteld in 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] en Verordening 
(EU) nr. XX/XX [de Gedelegeerde 
Verordening].
2. De financiering door de Unie kan de 
vorm aannemen van een precommerciële 
inkoop of een inkoop van innovatieve 
oplossingen namens de Commissie samen 
met de aanbestedende diensten van 
lidstaten en geassocieerde landen.
De inkoopprocedures:
(a) moeten in overeenstemming zijn met 
de beginselen van transparantie, gelijke 
behandeling, goed financieel beheer en 
evenredigheid, met de 
mededingingsvoorschriften en, waar van 
toepassing, met de Richtlijnen nrs. 
2004/17/EG, 2004/18/EG en 2009/81/EG;
(b) kunnen in specifieke voorwaarden 
voorzien, zoals de plaats van uitvoering 
van de gegunde activiteiten, doch bij 
precommerciële inkoop beperkt tot het 
grondgebied van de lidstaten en de met 



PR\903026NL.doc 77/93 PE489.632

NL

Horizon 2020 geassocieerde landen 
indien dit gerechtvaardigd is uit hoofde 
van de doelstellingen van de actie;
(c) kunnen voorzien in de gunning van 
meerdere contracten binnen één en 
dezelfde procedure ('multiple sourcing');
(d) moeten voorzien in de gunning van 
contracten aan de bieder(s) die de meeste 
waar voor zijn (hun) geld biedt/bieden.
3. Met betrekking tot de precommerciële 
inkoop worden specifieke bepalingen in 
de contracten vastgesteld met betrekking 
tot de eigendom, de toegangsrechten en de 
licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen. Een 
contractant die in het kader van een 
precommerciële inkoopactie resultaten 
genereert, is in ieder geval rechthebbende 
van de daaraan verbonden intellectuele-
eigendomsrechten. De aanbestedende 
dienst heeft minimaal en vrij van royalty's 
recht op toegang tot die resultaten voor 
eigen gebruik en heeft het recht om niet-
exclusieve licenties aan derden te 
verlenen of om die licentie door de 
deelnemende contractant te doen 
verlenen, teneinde de resultaten onder 
eerlijke en redelijke voorwaarden te 
exploiteren, evenwel zonder 
sublicentierecht. Indien een contractant 
er niet in slaagt om de resultaten binnen 
een bepaalde periode na de 
precommerciële inkoop zoals vastgesteld 
in de overeenkomst, te exploiteren, draagt 
hij de eigendom van de resultaten over 
aan de aanbestedende diensten.
4. Met betrekking tot overheidsopdrachten 
voor innovatieve oplossingen kunnen in 
de contracten specifieke bepalingen 
worden opgenomen met betrekking tot de
eigendom, de toegangsrechten en de 
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licentieverlening om een maximaal effect 
van de resultaten te bewerkstelligen en 
oneerlijke voordelen te voorkomen.

Or. en

Motivering

Verplaatst van art. 35 en 49. Inkopen mogen enkel uitgevoerd worden door de Commissie samen 
met lidstaten en aanbestedende diensten van lidstaten, zodat een echte overheidsopdracht 
vastgesteld wordt en door aanbestedende diensten gegund wordt.

Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 quater
Financiële instrumenten

1. Financiële instrumenten kunnen de in 
[…] bedoelde vormen aannemen en 
worden ten uitvoer gelegd overeenkomstig 
[Titel VIII] van Verordening (EU) 
nr. XX/XX [het Financieel Reglement] en 
kunnen gecombineerd worden met 
subsidies die uit de begroting van de Unie 
worden gefinancierd, met inbegrip van 
Horizon 2020.
2. Financiering die wordt verstrekt via de 
financiële instrumenten van Verordening 
(EU) nr. XX/XX [Horizon 2020] wordt 
aangevuld met eenzelfde bedrag aan 
financiering die wordt verstrekt door de 
Europese Investeringsbank of andere 
programma's van de Unie. 
3. Overeenkomstig artikel [18, lid 2] van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [het 
Financieel Reglement] worden 
ontvangsten en terugbetalingen die door 
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een instrument worden gegenereerd dat is 
opgezet uit hoofde van Verordening (EU) 
nr. XX/XX [Horizon 2020], toegewezen 
aan het betreffende financiële instrument.
4. Opbrengsten en terugbetalingen uit 
hoofde van de financieringsfaciliteit met 
risicodeling, die is ingesteld op grond van 
Besluit 1982/2006/EG, en het op het 
beginstadium gerichte deel van de 
faciliteit voor snelgroeiende innovatieve 
bedrijven uit het MKB (FSIM), die is 
ingesteld krachtens Besluit 1639/2006/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, 
worden toegewezen aan de opvolgende 
financiële instrumenten op grond van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020].

Or. en

Motivering

Hierheen verplaatst van artikel 36. Lid 2 is toegevoegd om het hefboomeffect van de financiële 
instrumenten op grond van HORIZON 2020 te verdubbelen en moet gelijkenis vertonen met de 
financieringsstructuur van de financieringsfaciliteit met risicodeling, waar fondsen van de EC 
moesten worden aangevuld met eenzelfde bedrag aan financiering van de EIB. Het lijkt cruciaal 
om deze structuur te handhaven teneinde het gewenste hefboomeffect van de financiële 
instrumenten te bewerkstelligen.

Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 quinquies
Publiek-private partnerschappen

1. Overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. XX/XX [Horizon 
2020] mag Horizon 2020 worden 
uitgevoerd via publiek-private 
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partnerschappen, op voorwaarde dat alle 
betrokken partners zich ertoe verbinden 
de ontwikkeling en uitvoering van 
Horizon 2020 te steunen.
2. Publiek-private partnerschappen 
worden op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd, op basis van de evaluatie 
van onafhankelijke deskundigen in 
overeenstemming met artikel 37 van deze 
verordening. Deze evaluatie is gebaseerd 
op de volgende criteria:
(a) de toegevoegde waarde van acties op 
EU-niveau;
(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken;
3. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een publiek-privaat partnerschap, 
mits aan de volgende criteria is voldaan 
en deze criteria zijn vastgelegd in een 
contractuele overeenkomst:
(a) het engagement op de lange termijn 
van alle partners op basis van een 
gedeelde visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;
(b) de omvang van de betrokken middelen 
en het vermogen extra investeringen in 
onderzoek en innovatie aan te trekken;
(c) een duidelijke omschrijving van de rol 
die elk van de partners vervult en de 
overeengekomen prestatie-indicatoren 
voor de gekozen periode.
4. De regels voor deelname en 
verspreiding van publiek-private 
partnerschappen die worden gevormd en 
gefinancierd in het kader van Horizon 
2020 dienen volledig in overeenstemming 
te zijn met Verordening (EU) Nr. XX/XX 
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[het Financieel Reglement], evenals met 
de regels zoals neergelegd in deze 
verordening, voor zover hun specifieke 
behoeften zulks vereisen.
De regels voor publiek-private 
partnerschappen kunnen afwijken van het 
Statuut van de ambtenaren van de Unie 
voor zover de besluiten tot oprichting van 
deze organen overeenkomstig 
artikel 1 bis, lid 2, van het Statuut van de 
ambtenaren niet voorzien in de toepassing 
van het Statuut van de ambtenaren.
5. Afwijkingen van de in lid 2 genoemde 
regels en de specifieke redenen voor 
dergelijke afwijkingen moeten jaarlijks in 
een werkdocument aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
meegedeeld. In het werkdocument wordt 
tevens bekendgemaakt welke vooruitgang 
is bereikt in de realisering van het doel 
waarvoor de afzonderlijke organen waren 
ingesteld, evenals het belang van de 
voornoemde afwijkingen voor de bereikte 
vooruitgang.
6. De betrokkenheid van de Unie bij deze 
partnerschappen kan een van de volgende 
vormen aannemen:
(a) financiële bijdragen van de Unie aan 
gemeenschappelijke ondernemingen 
opgericht op basis van artikel 187 VWEU 
betreffende het zevende kaderprogramma, 
onder voorbehoud van de aanpassing van 
de bijbehorende basisbesluiten; aan 
nieuwe publiek-private partnerschappen 
opgezet op basis van artikel 187 VWEU; 
en aan andere financieringsorganen, als 
bedoeld in artikel [55, lid 1, onder b), 
punt (v) of (vii)] van Verordening (EU) 
nr. XX/2012 [het Financieel Reglement]. 
Deze vorm van partnerschappen wordt 
uitsluitend toegepast wanneer de 
reikwijdte van de nagestreefde 



PE489.632 82/93 PR\903026NL.doc

NL

doelstellingen en de omvang van de 
benodigde middelen zulks rechtvaardigen;
(b) het aangaan van contractuele 
afspraken tussen de partners in de zin van 
lid 1, bevattende een beschrijving van de 
doelstellingen van het partnerschap, de 
respectieve verplichtingen van de 
partners, de belangrijkste prestatie-
indicatoren en de te verrichten prestaties, 
inclusief de identificatie van onderzoeks-
en innovatieactiviteiten die door Horizon 
2020 moeten worden ondersteund.

Or. en

(Zie EP AM 241 (art. 196 bis + ter) op het Financieel Reglement, momenteel onderwerp van 
trialoog. Zie artikel 19 van de HORIZON 2020-verordening.)

Motivering

Met het oog op juridische duidelijkheid en consistentie zijn de in artikel 19 van de Horizon 2020-
verordening vastgelegde voorwaarden voor deelname aangevuld met een overeenkomstig artikel 
in de regels voor deelname.

Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 sexies
Publiek-publieke partnerschappen

1. De in deze verordening neergelegde 
regels zijn ook van toepassing op publiek-
publieke partnerschappen als bedoeld in 
artikel [20] van Verordening (EU) 
Nr. XX/XX [Horizon 2020].
2. Publiek-publieke partnerschappen die 
worden gefinancierd via het ERA-NET-
instrument kunnen in aanmerking komen 
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voor medefinanciering uit hoofde van 
Horizon 2020, mits aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:
(a) een significant niveau van 
voorafgaande financiële verbintenissen, 
gesloten door de entiteiten die aan de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties 
deelnemen
(b) geharmoniseerde regels en 
uitvoeringsmodaliteiten van de 
gezamenlijke uitnodigingen en acties
Publiek-publieke partnerschappen 
kunnen worden ondersteund binnen of 
tussen de in artikel 5, lid 2, vermelde 
prioriteiten, in het bijzonder via:
3. Gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven 
overeenkomstig artikel 185 VWEU 
kunnen in aanmerking komen voor 
medefinanciering uit hoofde van Horizon 
2020, mits aan de volgende voorwaarden 
is voldaan:
(a) een bestaande behoefte aan een 
specifieke uitvoeringsstructuur op basis 
van artikel 185 VWEU;
(b) een hoge mate van inzet van de 
deelnemende landen voor integratie op 
wetenschappelijk, beleidsmatig en 
financieel niveau;
(c) de toegevoegde waarde van acties op 
EU-niveau;
(d) kritische massa, als het gaat om de 
omvang en het aantal van de betreffende 
programma’s, de overeenkomsten tussen 
activiteiten en in hoeverre ze betrekking 
hebben op relevant onderzoek;
4. De Commissie kan 
begrotingsuitvoeringstaken toevertrouwen 
aan een gezamenlijk 
programmeringsinitiatief, mits aan de 
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volgende criteria is voldaan en deze 
criteria zijn vastgelegd in een contractuele 
overeenkomst:
(a) duidelijke omschrijving van de na te 
streven doelstelling en de relevantie ervan 
voor de Horizon 2020-doelstellingen en 
bredere beleidsdoelstellingen van de Unie;
(b) duidelijke financiële verbintenissen 
van de deelnemende landen, onder meer 
over het bundelen van nationale en/of 
regionale investeringen voor 
transnationaal onderzoek en innovatie;

Or. en

(Zie artikel 20 van de HORIZON 2020-verordening.)

Motivering

Met het oog op juridische duidelijkheid en consistentie zijn de in artikel 20 van de Horizon 2020-
verordening vastgelegde voorwaarden voor deelname aangevuld met een overeenkomstig artikel 
in de regels voor deelname.

Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 septies
MKB-instrument

1. Alleen het MKB kan een aanvraag 
indienen voor uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen in het kader van 
het in artikel [18] van Verordening (EU) 
nr. XX/XX [Horizon 2020] bedoelde 
specifieke MKB-instrument.
2. Uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen in het kader van de MKB-
instrumenten moeten open uitnodigen 
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zijn, waarbij zoveel mogelijk een bottom-
upbenadering van het onderwerp wordt 
gevolgd. Een vereenvoudigde 
evaluatieprocedure in twee fasen kan 
gelden, indien vastgelegd in het 
werkprogramma, mits dit geen verlenging 
van de totale evaluatieperiode tot gevolg 
heeft.
3. Overeenkomstig artikel 17 bis mag de 
tijd tot aan contract in het kader van het 
MKB-instrument niet langer zijn dan zes 
maanden.
3. Overeenkomstig deze verordening 
kunnen in de in het kader van het MKB-
instrument gesloten subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden vastgesteld, 
met name inzake het uitbesteden van 
werkzaamheden, eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding van resultaten.
4. Indien de in het kader van het MKB-
instrument gesloten subsidieovereenkomst 
tijdens de uitvoering van een actie moet 
worden herzien, in het bijzonder in 
verband met wijzigingen in de 
samenstelling van een consortium, geldt 
een vereenvoudigde 
herzieningsprocedure.
5. De Commissie zorgt voor voldoende 
complementariteiten tussen het MKB-
instrument onder Horizon 2020 en de 
financiële instrumenten op grond van 
Horizon 2020 en COSME alsmede 
regelingen en instrumenten die 
gezamenlijk met de lidstaten zijn 
ingesteld, zoals het gezamenlijk 
programma Eurostars.

Or. en
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Motivering

Daarnaast moet een specifieke bijlage bij de Horizon 2020-verordening een meer gedetailleerd 
overzicht geven van de werking van alle specifieke instrumenten en financieringsregelingen 
waarin HORIZON 2020 voorziet, met inbegrip van het MKB-instrument. De regeling van de 
"innovatievouchers" die momenteel in een aantal lidstaten wordt uitgevoerd, kan worden 
ingevoerd als een nieuwe subsidieregeling in het kader van het MKB-instrument.

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 49 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 octies
Overige specifieke bepalingen

1. Bij acties waarbij sprake is van 
veiligheidsgerelateerde activiteiten 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen, 
met name over wijzigingen in de 
samenstelling van het consortium, 
vertrouwelijke informatie, exploitatie en 
de overdracht en het in licentie geven van 
resultaten.
2. Bij acties die gericht zijn op de 
ondersteuning van bestaande of nieuwe 
onderzoeksinfrastructuren kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen 
betreffende het gebruik van de 
infrastructuur.
3. Bij grensverleggende onderzoeksacties 
in het kader van de Europese 
Onderzoeksraad kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, met name 
over toegangsrechten, meeneembaarheid 
en verspreiding en inzake deelnemers, 
onderzoekers en de partijen die bij de 
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actie betrokken zijn.
4. Bij opleidings- en mobiliteitssubsidies 
kunnen in de subsidieovereenkomst 
specifieke bepalingen worden opgenomen 
over inspanningsverplichtingen van 
onderzoekers die profijt hebben van de 
actie, over eigendom, toegangsrechten en 
meeneembaarheid.
5. Bij coördinatie- en 
ondersteuningsacties kunnen in de 
subsidieovereenkomst specifieke 
bepalingen worden opgenomen, meer in 
het bijzonder over eigendom, 
toegangsrechten, exploitatie en 
verspreiding.

Or. en

Motivering

In het bijzonder wat onderzoeksinfrastructuren betreft moeten specifieke bepalingen ook, zo 
nodig, betrekking hebben op andere aspecten van het gebruik van infrastructuren, niet alleen 
bepalingen voor gebruikers.

TOELICHTING

Inleiding

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake de “Regels voor 
deelname aan acties en verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020” (hierna 
Regels) en vindt dit een belangrijke stap voorwaarts. Hij juicht met name de volgende aspecten 
toe:

 Een bredere aanvaarding van de gangbare boekhoudpraktijken van de begunstigden;

 Uniforme regels voor de financiering van alle acties die door de deelnemers worden 
ondernomen in het kader van Horizon 2020;

 Beperktere vereisten met betrekking tot tijdregistratiesystemen;

 De opname van btw in de definitie van subsidiabele kosten;
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De rapporteur is echter ook van mening dat sommige wenselijke veranderingen die de 
Commissie heeft opgenomen nog altijd te vaag geformuleerd zijn in het voorstel, terwijl andere 
wijzigingen blijk geven van oververeenvoudiging en/of de goedkeuring van de onderzoeks- en 
innovatiegemeenschap niet wegdragen. De rapporteur staat met name kritisch tegenover de 
volgende details:

 Onmogelijkheid om de vergoeding van indirecte kosten te vragen op basis van de 
feitelijke kosten;

 Eén enkel financieringspercentage dat geen rekening houdt met de specifieke 
kostenstructuur van verschillende deelnemers, wat leidt tot ondoelmatige en 
onevenredige financiering (vooral bij marktgerichte activiteiten) en een hoger gemiddeld 
vergoedingspercentage per project vergeleken met KP7.

 De enge en beperkte aanvaarding van de gangbare boekhoudpraktijken van de
begunstigden;

 Het bestaan van een algemene ontsnappingsclausule zodat kan worden afgeweken van de 
uniforme regels die op alle soorten financieringsorganen van toepassing zijn;

 De grote flexibiliteit van de voorgestelde regels, waardoor te veel belangrijke
beslissingen op het niveau van het werkprogramma dienen te worden genomen;

 Geen aanzienlijke verbeteringen om de termijn voor de verlening van de subsidies in te 
korten;

De door de rapporteur voorgestelde amendementen zijn bedoeld om het interinstitutioneel debat 
over de Regels verder uit te diepen en om een meer gedetailleerd overleg met de onderzoeks- en 
innovatiegemeenschap te bevorderen.

De rapporteur wil nogmaals benadrukken dat 
om de doelstellingen die het Parlement in 
eerdere verslagen heeft vooropgesteld te 
verwezenlijken, en om de belangen van de 
onderzoeks- en innovatiegemeenschap te 
dienen, de Regels het juiste evenwicht moeten 
vinden tussen vier cruciale beginselen: vereenvoudiging, verantwoordingsplicht, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid. De succesvolle tenuitvoerlegging van Horizon 2020 zal in grote mate afhangen 
van het verwezenlijken en in evenwicht brengen van deze beginselen.

Mogelijke impact van het huidige Commissievoorstel
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Er zijn modelberekeningen gemaakt2 waarbij voor de verschillende categorieën deelnemers het 
gemiddelde niveau van de EU-bijdrage per actie van KP7 werd vergeleken met dat van Horizon 
2020. Volgens deze berekeningen zou met het voorgestelde 100/20-model het gemiddelde 
terugbetalingsniveau stijgen voor de deelnemers uit het bedrijfsleven (+ 46,8%) en voor het 
MKB (+ 7,7%), terwijl de non-profitonderzoeksorganisaties (- 0,5%) en de universiteiten (-
0,9%) hun financiering lichtjes zouden zien dalen. De invoering van het 100/20-model zou 
ervoor zorgen dat de totale EU-bijdrage per project in totaal met 7,2% zou toenemen. De extra 
financiering zou hoofdzakelijk voor deelnemers uit het bedrijfsleven bestemd zijn.

Een forfaitair tarief van 20% als enige mogelijkheid voor de vergoeding van indirecte kosten zou 
ervoor zorgen dat deelnemers met dure en hoogstaande onderzoeksfaciliteiten structurele nadelen 
ondervinden vergeleken met KP7. Dit zou niet enkel talrijke onderzoekscentra en particuliere 
ondernemingen treffen, maar ook een groot aantal universiteiten die gedurende verschillende 
jaren aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om over te schakelen op integrale 
kostprijsadministratie. Sommige actoren zullen hierdoor worden afgeschrikt en niet langer 
deelnemen aan Horizon 2020-projecten, met name wanneer het gaat om marktgerichte 
activiteiten waarop het 70/20-model van toepassing zou zijn en de actoren bijgevolg nog minder 
financiering zouden krijgen.

Een andere cruciale factor waarvan de mogelijke negatieve gevolgen voor de tenuitvoerlegging 
van de Horizon 2020-doelstellingen moeten worden geëvalueerd, is de voorziene scheiding 
tussen de oproepen tot het indienen van O&O-projecten en de oproepen tot het indienen van 
projecten met betrekking tot marktgerichte activiteiten. De algemene regel dat er per project één 
terugbetalingstarief wordt gehanteerd – hoewel marktgerichte projecten mogelijk 
onderzoeksactiviteiten omvatten, zal het 70/20-model toch op alle activiteiten van toepassing zijn 
– zorgt ervoor dat onderzoekscentra en universiteiten met ongunstige financieringspercentages te 
maken krijgen wanneer zij in het kader van marktgerichte projecten onderzoeksactiviteiten 
uitvoeren. Deze belanghebbenden zullen zich waarschijnlijk gedeeltelijk terugtrekken uit 
dergelijke projecten, waardoor de kloof tussen onderzoek en innovatie mogelijk alleen maar 
groter wordt, de integratie van de kennisdriehoek belemmerd wordt en de innovatiecyclus 
vertraging oploopt.

Begrotingsbeperkingen en economische gevolgen

                                                       
2 Non-paper van de Commissie “Horizon 2020 – Vereenvoudiging van financieringsregels: Eén 
terugbetalingspercentage voor alle deelnemers en activiteiten en één forfaitair bedrag voor indirecte kosten”, 
19.4.2012.
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Rekening houdend met het feit dat Horizon 2020 moet zorgen voor een belangrijke verschuiving 
richting meer innovatie in Europa, zal een begrotingstoename van amper 6,19% nauwelijks 
zorgen voor duurzame resultaten. De rapporteur herhaalt daarom het verzoek van het Parlement 
om Horizon 2020 100 miljard toe te kennen.

De impact van de Regels en met name het uiteindelijke ontwerp van het 
terugbetalingstarievenstelsel mag in deze context dan ook niet worden onderschat wanneer het 
gaat om de uitvoering van de begroting van Horizon 2020. De rapporteur benadrukt dat hij zich 
zorgen maakt dat als de terugbetalingstarieven te hoog worden gelegd, het aantal projecten dat in 
het kader van Horizon 2020 financiering ontvangt mogelijk aanzienlijk beperkt wordt. Hierdoor 
wordt de totale impact van het programma kleiner en wordt de tenuitvoerlegging van het 
kerninitiatief Innovatie-Unie en van de Europa 2020-strategie mogelijk belemmerd.

Dit onderwerp wordt misschien nog belangrijker aangezien Horizon 2020, na de 
onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader, mogelijk een nog kleinere 
financiële enveloppe krijgt dan momenteel door de Commissie wordt voorgesteld.

De rapporteur houdt rekening met een mogelijk beperktere begroting voor Horizon 2020 en stelt 
tot doel het behoud van het gemiddelde niveau van EU-financiering per project dat in het kader 
van KP7 werd toegekend om zo te garanderen dat het aantal projecten niet moet worden 
teruggeschroefd als gevolg van onevenredige en ondoelmatige projectfinanciering.

Vanuit economisch oogpunt moet de financiering van marktgerichte activiteiten een welomlijnd 
concept volgen. De rapporteur benadrukt dat de Unie-financiering voor onderzoek en innovatie 
moet streven naar een aanzienlijk hefboomeffect met betrekking tot particuliere investeringen. 
De financiering door de Unie moet proportioneel zijn en mag de markt niet verstoren. 

Een vereenvoudigd stel terugbetalingstarieven die een naadloze financiering van de hele 
innovatiecyclus mogelijk maken

Rekening houdend met de hierboven vermelde ramingen van de mogelijke gevolgen van de 
voorgestelde Regels, alsook met de bekommernissen omtrent de begroting, heeft de rapporteur 
besloten een alternatief stel terugbetalingstarieven voor te stellen. Deze tarieven houden rekening 
met de specifieke behoeften van de deelnemers en willen een beter evenwicht realiseren tussen 
een gepaste vereenvoudiging enerzijds en een efficiënter en gegronder beleid met betrekking tot 
de financiering van onderzoek en innovatie anderzijds.

Ten eerste stelt de rapporteur voor de mogelijkheid om de reële indirecte kosten te vergoeden 
voor alle soorten deelnemers opnieuw in te voeren, gebaseerd op hun gangbare 
boekhoudpraktijken. Dit is raadzaam om verschillende redenen: continuïteit, vereenvoudiging, 
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duurzaamheid van het financieringsbeleid van de Unie inzake onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie, aantrekken van uitmuntende deelnemers. Aangezien de wederinvoering van deze 
mogelijkheid echter zou leiden tot een nog grotere stijging van de totale EU-bijdrage per project 
(+ 9,2%) 3 , is de rapporteur van mening dat alternatieve terugbetalingstarieven nog meer 
noodzakelijk zijn.

De rapporteur stelt bijgevolg voor de terugbetalingstarieven te differentiëren niet alleen op basis 
van het soort activiteit (O&O/marktgericht) zoals momenteel wordt voorzien, maar ook op basis 
van de methode voor kostenberekening (directe kosten + forfaitair bedrag/volledige kosten) en 
het soort deelnemer (universiteiten, onderzoekscentra, anderen/MKB/bedrijven). De rapporteur 
gelooft dat dankzij deze differentiëring de financiering op maat van de deelnemers kan worden 
gemaakt en het zo mogelijk wordt de innovatiefinanciering naadloos uit te voeren. Het wordt dan 
makkelijker om onderzoek en marktgerichte activiteiten te combineren in een enkel project en de 
kennisdriehoek te integreren.

De rapporteur benadrukt dat innovatiefinanciering een budgettaire “zwarte doos” blijft, 
aangezien er geen indicatie van het aandeel van marktgerichte projecten in de Horizon 2020-
begroting werd gegeven. Rekening houdend met het feit dat marktgerichte activiteiten, zoals 
demonstratie, tests en proefprojecten, doorgaans veel duurder zijn dan O&O-projecten, vond de 
rapporteur het nodig de terugbetalingstarieven voor marktgerichte activiteiten aan te passen aan 
deze onzekere situatie om een sterke daling van de O&O-financiering door de Unie te 
voorkomen.

Vereenvoudiging voor alle deelnemers

De afgelopen twee jaar heeft het Parlement de Commissie herhaaldelijk verzocht een 
verregaande vereenvoudiging door te voeren. Het Parlement heeft nu een voorstel gekregen 
waarin bepaalde zaken te zeer vereenvoudigd worden, terwijl er met andere aspecten 
onvoldoende rekening wordt gehouden. De rapporteur stelt bijgevolg enkele 
vereenvoudigingsmaatregelen voor die het Parlement al in eerdere verslagen heeft aangereikt.

Als belangrijkste onderdeel stelt de rapporteur voor de aanvaarding van de gangbare 
boekhoudpraktijken van de begunstigden verder uit te breiden. Hij is ervan overtuigd dat op die 
manier de administratieve lasten en het risico op fouten voor alle deelnemers kunnen worden 
teruggedrongen.

                                                       
3 Non-paper van de Commissie “Horizon 2020: verduidelijkingen met betrekking tot bepaalde aspecten van de 
Regels voor deelname aan acties en verspreiding van resultaten”, 29.5.2012.
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De rapporteur is verder van mening dat, naast de erkenning van de gangbare boekhoudpraktijken 
van de begunstigden, één duidelijk stel gemeenschappelijke regels een andere hoeksteen is van 
de vereenvoudiging van Horizon 2020. Hij roept dan ook op dit idee in praktijk te brengen. Hij 
betwijfelt of een hoge mate van flexibiliteit tijdens de tenuitvoerlegging tot vereenvoudiging zal 
leiden, en vreest het tegenovergestelde. Sommige financieringsorganen hebben flexibiliteit 
nodig, maar de meeste deelnemers zouden baat hebben bij een duidelijk stel betrouwbare regels. 
Het opnieuw invoeren van een modelovereenkomst voor subsidiëring als standaardreferentie 
voor alle subsidieovereenkomsten, het verduidelijken van enkele definities en bepalingen en het 
opnemen van een nieuwe titel “Specifieke bepalingen” met daaronder artikelen inzake prijzen, 
inkoop, financiële instrumenten, het MKB-instrument, PPP’s en P2P’s zijn allemaal voorstellen 
die bedoeld zijn om het idee van “één stel regels” te versterken.

Daarnaast wil de rapporteur dat Horizon 2020 beter toegankelijk wordt voor nieuwkomers en 
onervaren aanvragers. Enkele nuttige voorstellen om dit te verwezenlijken zijn: de creatie van 
één gebruiksvriendelijk startportaal, het opnemen van de “werkplannen” van de 
financieringsorganen in de “werkprogramma’s” van de Commissie en een gids waarin de 
selectieprocedure wordt toegelicht.

De echte behoeften van de bedrijven aanpakken

De rapporteur vreest dat de verhoogde terugbetalingstarieven voor de deelnemers uit het 
bedrijfsleven, zoals die momenteel door de Commissie worden voorgesteld, mogelijk zullen 
dienen als een financiële compensatie voor andere tekortkomingen in het programma die niet 
worden aangepakt. Zo wordt het aandeel van de bedrijven in de totale Horizon 2020-begroting 
schijnbaar opgedreven, maar het aantal deelnemers aan projecten afkomstig uit het bedrijfsleven 
neemt niet toe.

De rapporteur wil daarom de echte behoeften van de deelnemers uit het bedrijfsleven aanpakken. 
Op dit vlak is het vaststellen van een maximumtermijn van zes maanden voor de toekenning van 
subsidies de belangrijkste maatregel. Gezien Horizon 2020 innovatie wil bevorderen, wordt tijd 
een steeds belangrijkere factor. Dit is zeker zo voor bedrijven en erg innovatieve kleine en 
middelgrote ondernemingen. Een verkorte termijn voor de toekenning van subsidies is ook een 
vereiste om uitmuntende onderzoekspartners uit de hele wereld te kunnen aantrekken. 
Internationalisering is overigens ook een belangrijke factor voor het aantrekken van deelnemers 
uit het bedrijfsleven.

Verder vindt de rapporteur dat het opnemen van artikelen over het MKB-instrument en de 
financiële instrumenten meer duidelijkheid schept met betrekking tot de werking van deze 
instrumenten.
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Als bepaalde aspecten omtrent intellectuele eigendomsrechten, bijkomende verplichtingen 
inzake verspreiding en exploitatie, en het concept “open toegang” worden verduidelijkt, zullen 
ondernemingen beter begrijpen op welke manier hun commerciële belangen worden beschermd 
wanneer zij deelnemen aan Horizon 2020.

Tot slot stelt de rapporteur verschillende wijzigingen voor om de 
medefinancieringsmogelijkheden en het gecombineerde gebruik van Horizon 2020-instrumenten 
voor projectfinanciering beter in de verf te zetten, waarbij cumulatieve financiering wordt 
toegestaan. Het doel hiervan is met name te zorgen voor een haalbare financiering van 
grootschalige demonstratieprojecten.


