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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** INSTEMMingsprocedure

***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 
vaststelling van "Horizon 2020" - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 
(2014-2020)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0809),

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 173, lid 3 en artikel 182, lid 1 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C7-0466/2011),

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

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van XX1

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van XX2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de 
Begrotingscommissie, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling, de Commissie visserij, 
de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie juridische zaken en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (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 
en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
2 Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resolutie van 11 november 2010 gepleit 
voor een ingrijpende vereenvoudiging van 
de financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie; heeft in zijn 
resolutie van 12 mei 2011 het belang 
benadrukt van de Innovatie-Unie om 
Europa om te vormen voor een wereld na 
de crisis; heeft in zijn resolutie van 8 juni 
2011 de aandacht gevestigd op belangrijke 
lessen die kunnen worden getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma; en heeft zich in zijn 
resolutie van 27 september 2011 achter een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
geschaard.

(5) Het Europees Parlement heeft in zijn 
resolutie van 11 november 2010 gepleit 
voor een ingrijpende vereenvoudiging van 
de financiering door de Unie van 
onderzoek en innovatie; heeft in zijn 
resolutie van 12 mei 2011 het belang 
benadrukt van de Innovatie-Unie om 
Europa om te vormen voor een wereld na 
de crisis; heeft in zijn resolutie van 8 juni 
2011 de aandacht gevestigd op belangrijke 
lessen die kunnen worden getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van het zevende 
kaderprogramma; en heeft zich in zijn 
resolutie van 27 september 2011 achter een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
geschaard en heeft tegelijkertijd verzocht 
om de begroting te verdubbelen in 
vergelijking met het zevende 
kaderprogramma.

Or. en

Motivering

De EU-begroting dient het ambitieuze Europa 2020-programma te weerspiegelen door de 
nadruk te verleggen naar de financiering van toekomstgerichte investeringen. Net dat soort 
investeringen is zinvol in het licht van de huidige financiële en begrotingscrisis. De 
voorgestelde begroting van 80 miljard euro voor Horizon 2020 houdt slechts een beperkte 
toename in ten opzichte van het financieringsniveau van KP7 in 2013 (ongeveer 6% in 
absolute cijfers). Dat is onvoldoende en sluit niet aan op de aanbeveling van het EP om 100 
miljard euro aan dit programma toe te wijzen.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 

(11) Horizon 2020 - het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie in de 
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Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten de totstandbrenging van wetenschap 
van topkwaliteit om de mondiale kwaliteit 
van de Unie in de wetenschappen te 
versterken, bevordering van industrieel 
leiderschap ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven (waaronder kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo’s)) 
en innovatie, en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen om direct te 
reageren op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn aangegeven 
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen. Horizon 2020 moet steun 
verlenen in alle fasen van de 
innovatieketen, met name voor activiteiten 
die zich dichter bij de markt bevinden, 
inclusief innovatieve financiële 
instrumenten en niet-technologische en 
sociale innovatie, en tracht tegemoet te 
komen aan de onderzoeksbehoeften van 
een brede waaier van beleidsterreinen van 
de Unie door te streven naar een zo breed 
mogelijke toepassing en verspreiding van 
bij de ondersteunde activiteiten 
gegenereerde kennis tot aan de 
commerciële exploitatie ervan. De 
prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Europese Unie (hierna "Horizon 2020" 
genoemd), richt zich op drie prioriteiten, te 
weten de totstandbrenging van wetenschap 
van topkwaliteit om de mondiale kwaliteit 
van de Unie in de wetenschappen te 
versterken, bevordering van industrieel 
leiderschap ter ondersteuning van het 
bedrijfsleven (waaronder kleine en 
middelgrote ondernemingen (mkb/kmo’s)) 
en innovatie, en het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen om direct te 
reageren op de uitdagingen die in de 
Europa 2020-strategie zijn aangegeven 
door activiteiten in de volledige keten, van 
onderzoek tot marktintroductie, te 
ondersteunen. Hoewel de toegevoegde 
waarde van de Unie vooral schuilt in de 
financiering van precommercieel, 
transnationaal, collaboratief onderzoek, 
dat binnen Horizon 2020 minstens de 
niveaus van het zevende kaderprogramma 
moet halen, is het eveneens noodzakelijk 
om te streven naar een zo breed mogelijke 
toepassing en verspreiding van bij de 
ondersteunde activiteiten gegenereerde 
kennis tot aan de commerciële exploitatie 
ervan. Horizon 2020 dient daarom alle 
fases van de innovatieketen te 
ondersteunen, zoals innovatieve 
financieringsinstrumenten, maar ook 
niet-technologische en sociale innovatie.
De prioriteiten van Horizon 2020 moeten 
eveneens worden ondersteund door een 
programma uit hoofde van het Euratom-
Verdrag voor onderzoek en opleiding op 
het gebied van kernenergie.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de steun voor O&O naadloos aansluit op die voor innovatieactiviteiten 
om een effectieve overdracht van kennis en technologie tot stand te brengen, maar daarbij 
moet wel een goed evenwicht gevonden worden. Horizon 2020 zou hoofdzakelijk gericht 
moeten blijven op transnationale, collaboratieve, precommerciële O&O-projecten, terwijl er 
tegelijkertijd meer inspanningen geleverd moeten worden om ervoor te zorgen dat de 
resultaten van die projecten werkelijk effecten sorteren en dat zij aangewend worden om 
nieuwe producten en diensten te ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen 
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en economische kansen te benutten.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In het kader van de kennisdriehoek 
van onderzoek, innovatie en onderwijs 
moeten de kennis- en 
innovatiegemeenschappen onder de 
paraplu van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie een krachtige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon 2020, 
met inbegrip van de maatschappelijke 
uitdagingen, in het bijzonder door 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs. Met het oog op 
complementariteit in Horizon 2020 en een 
adequate opname van de middelen, moet 
de financiële bijdrage aan het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie 
worden verstrekt in twee toewijzingen, 
waarbij de tweede het voorwerp uitmaakt 
van een evaluatie.

(13) In het kader van de kennisdriehoek 
van onderzoek, innovatie en onderwijs 
moeten de kennis- en 
innovatiegemeenschappen onder de 
paraplu van het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie een krachtige 
bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen van Horizon 2020, 
met inbegrip van de maatschappelijke 
uitdagingen, in het bijzonder door 
integratie van onderzoek, innovatie en 
onderwijs.

Or. en

Motivering

De volgende generatie KIG’s wordt gelanceerd in 2014 en de begroting wordt stapsgewijs 
toegewezen op basis van de jaarlijkse prestaties van de KIG’s. Omdat elke sector anders in 
elkaar zit, zou het verstandiger kunnen zijn om de begrotingsbesluiten af te stemmen op de 
verdienste van elke KIG in plaats van de besluiten over nieuwe KIG’s te baseren op de 
prestaties van andere KIG’s.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Opdat het Europees Parlement 
zijn taak van beleidstoezicht kan 
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uitoefenen en transparantie en 
verantwoordelijkheid kan verzekeren, 
moet de Commissie het Europees 
Parlement zoals vereist regelmatig op de 
hoogte houden van alle relevante aspecten 
van de tenuitvoerlegging van het 
programma, van de voorbereiding en de 
opstelling van de werkprogramma’s tot de 
uitvoering ervan, de eventuele behoefte 
om de begrotingsspecificatie aan te passen 
en de ontwikkeling van prestatie-
indicatoren voor de beoogde 
doelstellingen en verwachte resultaten.

Or. en

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De uitvoering van 2020 kan 
aanleiding geven tot aanvullende 
programma's waaraan slechts door 
bepaalde lidstaten wordt deelgenomen, tot 
de deelname van de Unie aan door 
verschillende lidstaten opgezette 
programma's, of tot het opzetten van 
gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU.

(19) De uitvoering van 2020 kan, in 
specifieke omstandigheden, aanleiding 
geven tot aanvullende programma's 
waaraan slechts door bepaalde lidstaten 
wordt deelgenomen, tot de deelname van 
de Unie aan door verschillende lidstaten 
opgezette programma's, of tot het opzetten 
van gemeenschappelijke ondernemingen of 
andere structuren in de zin van de artikelen 
184, 185 en 187 van het VWEU. Deze 
aanvullende programma’s of regelingen 
moeten een duidelijke Europese 
toegevoegde waarde hebben en gebaseerd 
zijn op echte partnerschappen. Voorts 
moeten zij de overige activiteiten in het 
kader van Horizon 2020 vervolledigen en 
zoveel mogelijk openstaan voor deelname 
door de lidstaten of het bedrijfsleven in de 
Europese Unie.

Or. en
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Motivering

De trend van KP7 om delen van de begroting te outsourcen door partnerschappen tot stand te 
brengen, is in het huidige voorstel beklemtoond. Hoewel deze optie mogelijk een sterker 
hefboomeffect teweegbrengt en aansluit op de logica van een betere onderlinge afstemming 
van het Europese onderzoekslandschap, is het op dit moment niet echt realistisch om al te 
zeer te vertrouwen op dit soort structuren (PPP en P2P) en zou mogelijk slechts een beperkt 
aantal spelers een beroep doen op deze optie, wat tot een verdere polarisatie van onze 
wetenschaps- en technologiebasis zou leiden.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. 
Daarom is het noodzakelijk dat de agenda's 
worden opgesteld in onderling overleg met 
belanghebbenden uit alle betrokken 
sectoren en dat zij voldoende flexibiliteit 
bieden voor nieuwe ontwikkelingen. 
Tijdens Horizon 2020 moet voortdurend 
extern advies worden ingewonnen, waarbij 
ook een beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

(21) De uitvoering van Horizon 2020 moet 
beantwoorden aan de zich ontwikkelende 
mogelijkheden en behoeften vanuit de 
wetenschap en technologie, het 
bedrijfsleven, beleid en de samenleving. In 
dit kader moet bij de vaststelling van de 
agenda's nauw contact worden 
onderhouden met belanghebbenden uit alle 
betrokken sectoren, en moet voldoende 
flexibiliteit worden ingebouwd voor 
nieuwe ontwikkelingen, ook op het niveau 
van lopende projecten. Tijdens Horizon 
2020 moet voortdurend extern advies 
worden ingewonnen, waarbij ook een 
beroep wordt gedaan op relevante 
structuren zoals Europese 
technologieplatformen, gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de Europese 
innovatiepartnerschappen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om een passend evenwicht te 
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bereiken tussen op consensus gebaseerd 
O&O&I en eerder baanbrekend O&O&I, 
moet ten minste 15% van de begroting 
voor de prioriteit “Maatschappelijke 
uitdagingen” en van de specifieke 
doelstelling “Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële 
technologieën” in het kader van de 
prioriteit “Industrieel leiderschap” 
worden toegewezen op basis van een door 
onderzoek aangestuurde, bottom-
upbenadering. Voorts moet binnen de 
prioriteiten “Maatschappelijke 
uitdagingen” en “Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën” het juiste evenwicht 
worden gevonden tussen kleinere en 
grotere projecten, rekening houdend met 
de specifieke structuur, het soort 
activiteiten, de technologie en het 
wetenschappelijke landschap van de 
verschillende sectoren.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Om op mondiaal vlak te kunnen 
concurreren, de grote maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden 
en de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie te kunnen verwezenlijken, moet 
de Unie haar personele middelen ten volle 
benutten. Horizon 2020 moet worden 
beschouwd als katalysator en krachtige 
stimulans voor de voltooiing van de 
Europese Onderzoeksruimte en moet 
daarom op alle vlakken activiteiten 
ondersteunen die onderzoeks- en 
innovatietalent aantrekken, vasthouden, 
opleiden en ontwikkelen. Om deze 
doelstelling te bereiken en de 
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kennisoverdracht en de kwantiteit en 
kwaliteit van onderzoekers te verbeteren, 
moeten activiteiten voor de opbouw van 
menselijk kapitaal, met name activiteiten 
die specifiek gericht zijn op jongeren en 
vrouwen, standaard deel gaan uitmaken 
van alle onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten die door de Unie 
worden gefinancierd.

Or. en

Motivering

Andere regio’s in de wereld slagen er beter dan Europa in om de meest talentvolle 
arbeidskrachten aan te trekken en vast te houden. Als Europa op mondiaal vlak wil blijven 
concurreren, moet het zijn aantrekkelijkheid vergroten. Daarom moet er bij die onderzoeks-
en innovatieactiviteiten die financiële steun krijgen van de EU, bijzondere aandacht worden 
besteed aan personele middelen. Met name Horizon 2020 moet een stimulans vormen om de 
Europese Onderzoeksruimte te voltooien en het menselijke kapitaal in het Europese 
onderzoeks- en innovatiestelsel te verbeteren.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in
de Unie aantrekkelijker wordt. In dit 
verband dient de nodige aandacht te 
worden besteed aan het Europees handvest 
voor onderzoekers en de gedragscode voor 
de rekrutering van onderzoekers, samen 
met andere relevante kaders die zijn 
vastgesteld binnen de Europese 
onderzoeksruimte, met inachtneming van 
hun vrijwillige karakter.

(22) Horizon 2020 moet ertoe bijdragen dat 
het starten van een onderzoekloopbaan in 
de Unie aantrekkelijker wordt. In dit 
verband dient de volle aandacht te worden 
geschonken aan het Europees handvest 
voor onderzoekers en de gedragscode voor 
de rekrutering van onderzoekers, samen 
met andere relevante kaders die zijn 
vastgesteld binnen de Europese 
onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dankzij vrije toegang kunnen vakmensen en beleidsmakers snel cruciale informatie 
achterhalen. Daarom moet gratis vrije online toegang tot wetenschappelijk onderzoek dat 
gefinancierd wordt uit hoofde van Horizon 2020 de regel worden. Anderzijds moet ook de 
vrije toegang tot wetenschappelijke gegevens worden gestimuleerd. Vrije toegang zou de 
economische efficiëntie van door de EU gefinancierd onderzoek ongetwijfeld ten goede 
komen, aangezien het wetenschappelijke vooruitgang versnelt en verkwistende herhalingen 
beperkt.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
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synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen als 
onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met het 
fonds voor cohesiebeleid en het beleid 
voor plattelandsontwikkeling, hetgeen 
specifiek kan helpen nationale en 
regionale onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit te versterken in de 
context van slimme 
specialisatiestrategieën.

synergieën ontwikkelen met andere 
programma’s van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur of media.

Or. en

Motivering

Het belang van de synergieën tussen Horizon 2020 en het cohesiebeleid in de volgende 
programmeringsperiode van 2014 tot 2020 moet in een afzonderlijke overweging vermeld 
worden. Het is evenwel noodzakelijk om synergieën tot stand te brengen tussen Horizon 2020 
en andere EU-programma’s, zoals vermeld in deze nieuwe formulering.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Zowel in Horizon 2020 als in het 
cohesiebeleid wordt ernaar gestreefd die 
beleidsterreinen via hun respectieve 
gemeenschappelijke strategische kaders 
zo goed mogelijk af te stemmen op de 
Europa 2020-doelstellingen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Deze 
nieuwe strategisch benadering vereist een 
nauwere en meer systematische 
samenwerking tussen beide GSK’s om het 
onderzoeks- en innovatiepotentieel op 
regionaal, nationaal en Europees niveau 
volledig te kunnen ontplooien.

Or. en

Motivering

Hoewel Horizon 2020 en het cohesiebeleid niet op dezelfde aspecten gericht zijn, zijn ze beide 
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bijzonder belangrijk voor de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Er moeten 
dus echt synergieën bestaan tussen beide, en ze moeten elkaar aanvullen. Enerzijds moet het 
cohesiebeleid regionale spelers op het vlak van O&O voorbereiden op deelname aan Horizon 
2020-projecten, anderzijds moet het de middelen verschaffen om de resultaten van O&O die 
voortvloeien uit onderzoek dat door Horizon 2020 wordt gefinancierd, benut worden en vlot 
verspreid raken op de markt.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 ter) Om een sterker en beter verband 
tussen onderzoek en innovatie tot stand te 
brengen, moet Horizon 2020 de 
overdracht van kennis en technologie 
ondersteunen, waarbij bijzondere 
aandacht besteed moet worden aan het 
verband tussen publiek onderzoek en de 
producerende sector in de Unie, in al haar 
regio’s.

Or. es

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 quater) Europese plaatselijke en 
regionale overheden hebben een 
belangrijke rol te spelen in de 
totstandbrenging van de Europese 
Onderzoeksruimte en in het verzekeren 
van een doeltreffende coördinatie van de 
financieringsinstrumenten van de EU, 
met name door verbanden tussen Horizon 
2020 en de Structuurfondsen te 
stimuleren, in het kader van regionale 
innovatiestrategieën op basis van slimme 
specialisatie. Ook de regio’s moeten een 
sleutelrol spelen in de verspreiding en 
toepassing van de resultaten van Horizon 
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2020 en bij het aanbieden van 
complementaire 
financieringsinstrumenten, zoals 
overheidsopdrachten.

Or. en

Motivering

Aangezien regionale overheden de belangrijkste spelers zijn in de programmering en 
tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid, zullen zij een belangrijke rol spelen in het tot stand 
brengen en versterken van de nodige synergieën tussen dat beleid en Horizon 2020. Om de 
kansen om synergieën te creëren volledig te benutten, moeten regionale overheden hun 
onderzoeks- en innovatiestrategieën voor slimme specialisatie verder ontwikkelen en het 
gebruik van de resultaten uit Horizon 2020 bevorderen, waarbij zij in het bijzonder aandacht 
moeten besteden aan het scheppen van gunstige marktomstandigheden en een gunstig 
bedrijfsklimaat.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Het economische belang van 
overheidsopdrachten in de Unie, dat door 
de Commissie in haar werkdocument 
“Public procurement indicators 2009” op 
19,4% van het bbp geschat wordt, maakt 
de overheidsmarkt tot een strategisch 
instrument van het economische en 
sociaal beleid waar het deel van uitmaakt. 
Anderzijds zijn overheidsopdrachten er in 
eerste instantie op gericht administraties 
oplossingen te verschaffen die hen in 
staat stellen om een betere dienstverlening 
te bieden aan de burgers en staat het 
buiten kijf dat innovatie een van de 
manieren is om de meer en betere 
conventionele producten, werken en 
diensten te kunnen aanbieden en 
beheerprocessen efficiënter te maken. 
Van het totale bedrag van de 
overheidsopdrachten van de Unie gaat 
echter slechts een klein deel naar 
innovatieve producten en diensten, wat 
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een grote gemiste kans is.

Or. es

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 ter) Om de impact van Horizon 2020 
te optimaliseren, moet er bijzondere 
aandacht worden geschonken aan 
multidisciplinaire en interdisciplinaire 
benaderingen als noodzakelijke elementen 
voor het boeken van grote 
wetenschappelijke vooruitgang. 
Wetenschappelijke doorbraken vinden 
vaak plaats waar disciplines met elkaar in 
contact komen of elkaar overlappen. 
Voorts vereisen de complexe problemen 
en uitdagingen waarmee Europa 
geconfronteerd wordt oplossingen die 
enkel tot stand kunnen komen als 
verschillende disciplines samenwerken.

Or. en

Motivering

Een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak is van groot belang voor vooruitgang op 
het gebied van wetenschap en innovatie. De complexe aard van de huidige problemen kan 
vaak niet worden aangepakt door één enkele tak van de wetenschap. Vaak moeten er dan ook 
gezamenlijke doelstellingen of gezamenlijke kennisstructuren voor de verschillende 
disciplines worden vastgesteld om de beste oplossingen te kunnen vinden en ontwikkelen. 
Daarom moet in Horizon 2020 niet enkel worden voorzien in een multidisciplinaire en 
interdisciplinaire aanpak, maar moet een dergelijke aanpak ook worden bevorderd.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 quater) Universiteiten spelen een 
fundamentele rol binnen de wetenschaps-
en technologiebasis van de Unie, als 
belangrijkste instellingen van excellentie, 
zowel op het vlak van opleiding als van 
onderzoek.

Or. en

Motivering

Meer dan 60% van het onderzoek in de EU wordt uitgevoerd aan universiteiten, en de 
overgrote meerderheid van de onderzoekers wordt opgeleid in universiteitscentra.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met nationale en 
regionale programma’s die onderzoek en 
innovatie ondersteunen.

(28) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen, die onder meer de 
vorm mogen aannemen van publiek-
publieke partnerschappen, met 
internationale, nationale en regionale 
programma’s die onderzoek en innovatie 
ondersteunen.

Or. en

Motivering

Om de samenhang te bewaren met artikel 20, lid 1, waarin een nauwe samenwerking en 
gezamenlijke programmering met internationale, nationale en regionale programma’s wordt 
bevorderd en aangemoedigd.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 30
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en
wederzijds voordeel bevorderen. 
Internationale samenwerking op het gebied 
van wetenschap, technologie en innovatie 
moet tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.

(30) Horizon 2020 moet samenwerking 
met derde landen op basis van 
gemeenschappelijke belangen, wederzijds 
voordeel en, in voorkomend geval, 
wederkerigheid bevorderen. Internationale 
samenwerking op het gebied van 
wetenschap, technologie en innovatie moet 
tot doel hebben bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
doelstellingen ter versterking van de 
concurrentiekracht, een bijdrage leveren 
aan de aanpak van maatschappelijke 
uitdagingen en ondersteuning bieden voor 
het externe en ontwikkelingsbeleid van de 
Unie, mede door de ontwikkeling van 
synergieën met externe programma's en 
door ertoe bij te dragen dat de Unie haar 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen, nakomt.
Bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan de conclusies van de Raad inzake de 
rol van de EU in de volksgezondheid in de 
wereld1.
__________________
1 Conclusies van de Raad Buitenlandse 
Zaken van 10 mei 2010.

Or. en

Motivering

In de Raadsconclusies over de rol van de EU in de volksgezondheid in de wereld werd 
verklaard dat de EU en haar lidstaten de doeltreffende en billijke financiering van onderzoek 
dat de volksgezondheid ten goede komt, dienen te bevorderen. Ook werd benadrukt dat de EU 
ervoor moet zorgen dat innovaties en maatregelen toegankelijke en betaalbare producten en 
diensten opleveren. In Horizon 2020 dienen bijgevolg niet enkel maatschappelijke 
uitdagingen op EU-niveau te worden aangepakt, maar ook mondiale uitdagingen, in 
overeenstemming met de verbintenissen van de EU waarvan hierboven sprake is.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om gelijke kansen te handhaven voor 
alle ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt moet de uit Horizon 2020 
verstrekte financiering in overeenstemming 
zijn met de voorschriften inzake staatssteun 
zodat de doelmatigheid van 
overheidsuitgaven wordt gegarandeerd en 
marktverstoring zoals verdringing van 
particuliere financiering wordt voorkomen, 
waardoor ondoelmatige marktstructuren 
zouden ontstaan of inefficiënte bedrijven in 
stand zouden worden gehouden.

(31) Om gelijke kansen te handhaven voor 
alle ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt moet de uit Horizon 2020 
verstrekte financiering in overeenstemming 
zijn met de voorschriften inzake 
staatssteun, zoals de Communautaire 
kaderregeling inzake staatsteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie1, en 
rekening houdend met de lopende 
herziening daarvan, zodat de 
doelmatigheid van overheidsuitgaven 
wordt gegarandeerd en marktverstoring 
zoals verdringing van particuliere 
financiering wordt voorkomen, waardoor 
ondoelmatige marktstructuren zouden 
ontstaan of inefficiënte bedrijven in stand 
zouden worden gehouden.
__________________

1 PB C 323 van 30.12.2006, blz. 1

Or. en

Motivering

Door al te sterk de nadruk te leggen op de financiering van kortetermijninnovatie die nauw 
aansluit op de markt, zou de mededinging verstoord kunnen worden en zou fundamenteel 
onderzoek op de langere termijn, dat vaak zorgt voor radicale, baanbrekende innovatie, 
benadeeld kunnen worden. Daarom moeten de voorschriften voor staatssteun aan O&O niet 
enkel naar de letter, maar ook naar de geest worden toegepast.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt en een 
betere benutting van het industriële 

Bij deze verordening wordt Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie (2014-2020) ("Horizon 2020") 
vastgesteld en het kader ingesteld 
waarbinnen de Unie onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten ondersteunt met het 
oog op de versterking van de Europese 
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potentieel van het beleid inzake innovatie, 
onderzoek en technologische ontwikkeling 
stimuleert.

wetenschaps- en technologiebasis, de 
ontwikkeling van haar intellectueel 
kapitaal en het genereren van meer 
voordelen voor de samenleving, 
bijvoorbeeld via een betere benutting van 
het industriële potentieel van het beleid 
inzake innovatie, onderzoek en 
technologische ontwikkeling stimuleert.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor 
particuliere investeringen, het scheppen 
van nieuwe banenkansen en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

Horizon 2020 voorziet in een 
gemeenschappelijk strategisch kader voor 
financiering van onderzoek en innovatie 
door de Unie, en vervult daarmee een 
centrale rol in de uitvoering van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Bijgevolg fungeert het 
programma als een instrument voor het 
creëren van een hefboomeffect voor
publieke en particuliere investeringen, het 
scheppen van nieuwe banenkansen, het 
bevorderen van de economische, sociale 
en territoriale samenhang en het 
waarborgen van Europa's groei en 
concurrentievermogen op de lange termijn.

Or. en

Motivering

In de context van bezuinigingen op de begroting vanwege de financiële en economische crisis 
waarmee Europa geconfronteerd wordt, mogen slimme investeringen op gebieden die een 
grote toegevoegde waarde opleveren, zoals onderzoek en innovatie, niet ondermijnd worden. 
De overheidsfinanciering voor die gebieden moet worden gehandhaafd of geïntensiveerd en 
Horizon 2020 moet op dat vlak voor een hefboomeffect zorgen. Anderzijds moet de sociale, 
economische en territoriale samenhang van de Unie een centrale plaats krijgen in alle 
overheidsinvesteringen van de EU.
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Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
economie die berust op kennis en innovatie 
in de gehele Unie. Dientengevolge draagt 
het bij aan de uitvoering van de Europa 
2020-strategie en ander beleid van de Unie, 
alsmede aan de totstandbrenging en 
werking van de Europese 
onderzoeksruimte (EOR). De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

1. Door voldoende aanvullende 
financiering voor onderzoek, ontwikkeling 
en innovatie aan te trekken, levert Horizon 
2020 een bijdrage aan de opbouw van een 
samenleving die berust op kennis en 
innovatie in de gehele Unie. 
Dientengevolge draagt het bij aan de 
uitvoering van de Europa 2020-strategie en 
ander beleid van de Unie, alsmede aan de 
totstandbrenging en werking van de 
Europese onderzoeksruimte (EOR), via 
specifieke, exemplaire maatregelen ter 
bevordering van structurele 
veranderingen binnen de Europese 
onderzoeks- en innovatiestelsels. De 
desbetreffende prestatie-indicatoren 
worden in de inleiding van bijlage I nader 
beschreven.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) levert een bijdrage aan 
de in de twee bovengenoemde leden 
genoemde algemene doelstellingen en 
prioriteiten door wetenschappelijke en 
technische ondersteuning te verlenen aan 
beleidsmaatregelen van de Unie. De 
hoofdlijnen van de activiteiten worden in 
deel IV van bijlage I nader beschreven.

3. Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek (JRC) levert een bijdrage aan 
de in de twee bovengenoemde leden 
genoemde algemene doelstellingen en 
prioriteiten door wetenschappelijke en 
technische ondersteuning te verlenen aan 
beleidsmaatregelen van de Unie. De 
hoofdlijnen van de activiteiten worden in 
deel IV van bijlage I nader beschreven.
Daarnaast ondersteunt het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek nationale en regionale 
overheden bij de ontwikkeling van 
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strategieën voor slimme specialisatie.
Or. en

Motivering

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek dient ook de regionale en plaatselijke 
besluitvorming te ondersteunen met de meest recente O&O&I-resultaten. Dit streven dient 
goed te worden afgestemd op de nieuwe ontwikkelingen in het kader van het platform voor 
slimme specialisatie.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen de in lid 2 genoemde prioriteiten 
en hoofdlijnen kan rekening worden 
gehouden met nieuwe en onvoorziene 
behoeften die zich tijdens de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
voordoen. Hierbij valt te denken aan 
reacties op ontluikende mogelijkheden, 
crises en dreigingen, behoeften in verband 
met de ontwikkeling van nieuw beleid van 
de Unie, en experimenten met geplande 
acties voor ondersteuning in het kader 
van toekomstige programma's.

5. Binnen de in lid 2 genoemde prioriteiten 
en hoofdlijnen kan rekening worden 
gehouden met nieuwe en onvoorziene 
behoeften die zich tijdens de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
voordoen. Hierbij valt te denken aan 
reacties op ontluikende mogelijkheden, 
crises en dreigingen en behoeften in 
verband met de ontwikkeling van nieuw 
beleid van de Unie.

Or. en

Motivering

Experimenten met geplande acties zijn al meegenomen in de 
begrotingsonderhandelingsprocedure van de EU.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen 87 740 miljoen euro, waarvan 
een maximumbedrag van 86 198 miljoen 

1. De financiële middelen voor de 
tenuitvoerlegging van Horizon 2020 
bedragen xxx miljoen euro, waarvan een 
maximumpercentage van 98,2% wordt 
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euro wordt toegewezen aan activiteiten in 
het kader van titel XIX van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

toegewezen aan activiteiten in het kader 
van titel XIX van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU).

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wetenschap van topniveau, 27 818 
miljoen euro;

(a) wetenschap van topniveau, 33,2% van 
de totale begroting;

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) industrieel leiderschap, 20 280 miljoen 
euro;

(b) industrieel leiderschap, 24% van de 
totale begroting;

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) maatschappelijke uitdagingen, 35 888 
miljoen euro.

(c) maatschappelijke uitdagingen, 37,7% 
van de totale begroting;

Or. en
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Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2212 miljoen 
euro.

Het totale maximumbedrag van de 
financiële bijdrage van de Unie vanuit 
Horizon 2020 aan de niet-nucleaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek bedraagt 2,1% van de 
totale begroting.

Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In bijlage II worden de indicatieve
verdeling over de specifieke doelstellingen 
binnen de prioriteiten en het totale 
maximumbedrag van de bijdrage aan de 
niet-nucleaire eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek beschreven.

In bijlage II worden de verdeling over de 
specifieke doelstellingen binnen de 
prioriteiten en het totale maximumbedrag 
van de bijdrage aan de niet-nucleaire eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek beschreven.

Or. en

Motivering

De verdeling moet duidelijk zijn en mag geen ruimte laten voor verkeerde interpretatie.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
3194 miljoen euro, als uiteengezet in 

3. Het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie wordt vanuit Horizon 2020 
gefinancierd ten bedrage van maximaal 
3,1% van de totale begroting, als 
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bijlage II. Een eerste toewijzing van 
1542 miljoen euro wordt verleend aan het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie voor activiteiten in het kader 
van titel XVII van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie. Een tweede toewijzing van 
maximaal 1652 miljoen euro wordt 
verstrekt na de evaluatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1. Deze extra tranche wordt, 
zoals aangegeven in bijlage II, pro rata 
toegewezen uit de middelen voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap 
opbouwen in ontsluitende en industriële 
technologieën" binnen de prioriteit 
industrieel leiderschap, zoals beschreven 
in lid 2, onder b), en uit de middelen voor 
de prioriteit maatschappelijke 
uitdagingen, zoals beschreven in lid 2, 
onder c).

uiteengezet in bijlage II.

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze financiering in twee meerjarige 
toewijzingen heeft betrekking op:

Schrappen

(a) de eerste tranche: voor de lopende 
ontwikkelingen van de bestaande KIG's 
en als zaaikapitaal voor de start van de 
tweede reeks van drie nieuwe KIG's;
(b) de tweede tranche: voor de lopende 
ontwikkelingen van de al gestarte KIG's 
en als zaaikapitaal voor de start van de 
derde reeks van drie nieuwe KIG's.

Or. en
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Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tweede toewijzing wordt beschikbaar 
gesteld na de evaluatie als bedoeld in 
artikel 26, lid 1, waarbij met name 
aandacht besteed wordt aan:

Schrappen

(a) het afgesproken tijdschema voor de 
start van de derde golf KIG’s;
(b) de geprogrammeerde financiële 
behoeften van de bestaande KIG's volgens 
de specifieke ontwikkeling daarvan.
(c) de bijdrage van het Europees Instituut 
voor innovatie en technologie en de KIG's 
daarvan aan de doelstellingen van 
Horizon 2020.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De financiële middelen voor het 
programma kunnen eveneens de kosten 
dekken in verband met voorbereiding, 
bewaking, toezicht, audits en evaluaties die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van 
Horizon 2020 en voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen ervan, met name 
studies en vergaderingen van deskundigen, 
voor zover deze betrekking hebben op de 
doelstellingen van Horizon 2020, kosten in 
verband met computernetwerken voor de 
verwerking en uitwisseling van informatie, 
en alle andere kosten van technische en 
administratieve bijstand die aan de 
Commissie wordt verleend voor het beheer 
van Horizon 2020.

4. De financiële middelen voor het 
programma kunnen eveneens de kosten 
dekken in verband met voorbereiding, 
bewaking, toezicht, audits en evaluaties die 
noodzakelijk zijn voor het beheer van 
Horizon 2020 en voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen ervan, met name 
studies en vergaderingen van deskundigen, 
voor zover deze betrekking hebben op de 
doelstellingen van Horizon 2020, kosten in 
verband met computernetwerken voor de 
verwerking en uitwisseling van informatie, 
en alle andere kosten van technische 
bijstand die aan de Commissie wordt 
verleend voor het beheer van Horizon 
2020.
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Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Om te reageren op onvoorziene situaties 
of nieuwe ontwikkelingen en behoeften en 
rekening te houden met het bepaalde in 
lid 3, kan de Commissie naar aanleiding 
van de in artikel 26, lid 1, onder a), van 
deze verordening bedoelde tussentijdse 
evaluatie van Horizon 2020 in het kader 
van de jaarlijkse begrotingsprocedure een 
herziening van de bedragen ondernemen in 
de zin van lid 2 en bijlage II voor 
respectievelijk de prioriteiten en de 
indicatieve verdeling over de specifieke 
doelstellingen binnen deze prioriteiten, en 
daarbij overgaan tot 
kredietoverschrijvingen tussen de diverse 
prioriteiten en specifieke doelstellingen tot 
een maximum van 10 % van de totale 
initiële toewijzing voor elke prioriteit en 
tot een maximum van 10 % van de initiële 
indicatieve verdeling per specifieke 
doelstelling. Dit is niet van toepassing op 
het in lid 2 genoemde bedrag voor de eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek of de in lid 3 bedoelde 
bijdrage aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie.

5. Om te reageren op onvoorziene situaties 
of nieuwe ontwikkelingen en behoeften, 
kan de Commissie naar aanleiding van de 
in artikel 26, lid 1, onder a), van deze 
verordening vastgestelde tussentijdse 
evaluatie in het kader van de jaarlijkse 
begrotingsprocedure een herziening 
voorstellen van de bedragen in de zin van 
lid 2 en de bijdrage aan het EIT in de zin 
van lid 3 en bijlage II voor respectievelijk 
de prioriteiten en de indicatieve verdeling 
over de specifieke doelstellingen binnen 
deze prioriteiten, en daarbij overgaan tot 
kredietoverschrijvingen tussen de diverse 
prioriteiten en specifieke doelstellingen tot 
een maximum van 10% van de totale 
initiële toewijzing voor elke prioriteit en 
voor het EIT en tot een maximum van 
10% van de initiële indicatieve verdeling 
per specifieke doelstelling. Dit is niet van 
toepassing op het in lid 2 genoemde bedrag 
voor de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek. Bij de herziening van de 
bedragen, moet de Commissie met name 
rekening houden met:
(a) de bijdrage van de verschillende delen 
van het programma tot de doelstellingen 
van Horizon 2002;
(b) de ontwikkeling van de 
sleutelindicatoren voor de beoordeling 
van de resultaten en effecten van de 
verschillende delen van de programma’s, 
zoals bepaald in bijlage II van het 
specifieke programma
(c) de geplande toekomstige financiële 
behoeften van de verschillende delen en 
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instrumenten van het programma.

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) met het zevende kaderprogramma 
geassocieerde landen of gebieden.

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een doeltreffende coördinatie tussen de 
drie hoofdpijlers van Horizon 2020 moet 
verzekerd worden.

Or. en

Motivering

Coördinatie tussen de drie pijlers van Horizon 2020 is noodzakelijk om de in het programma 
vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Strategische sturing en coördinatie

Er wordt gestreefd naar strategische 
sturing en coördinatie van onderzoek en 
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ontwikkeling dat gericht is op de 
gezamenlijke doelstellingen en dat 
synergieën vereist tussen de verschillende 
aspecten van Horizon 2020.

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tevens dient terdege rekening te worden 
gehouden met belangrijke aspecten van de 
onderzoeks- en innovatieagenda's in het 
kader van de Europese 
technologieplatforms, de gezamenlijke 
programmeringsinitiatieven en de 
Europese innovatiepartnerschappen.

2. Daarnaast wordt ten volle rekening 
gehouden met relevante aspecten van de 
onderzoeks- en innovatieagenda’s 
afkomstig van Europese 
technologieplatforms, gemeenschappelijke 
programmeringsinitiatieven, Europese 
innovatiepartnerschappen en Europese 
internationale onderzoeksorganisaties.

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan interdisciplinair onderzoek 
en innovatie, aan sociale en economische 
wetenschappen en menswetenschappen, 
aan de bevordering van het functioneren en 
de totstandbrenging van de EOR, aan 
samenwerking met derde landen, aan 

1. Tussen en binnen de prioriteiten van 
Horizon 2020 worden koppelingen en 
dwarsverbanden aangebracht. Hierbij 
wordt in het bijzonder aandacht besteed 
aan de ontwikkeling en toepassing van 
belangrijke ontsluitende en industriële 
technologieën, aan het slaan van een brug 
tussen uitvinding en commerciële 
toepassing, aan multi-, inter- en 
transdisciplinair onderzoek en innovatie, 
aan sociale en economische wetenschappen 
en menswetenschappen, aan de 
bevordering van het functioneren en de 
totstandbrenging van de EOR, aan 
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verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoeker en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

samenwerking met derde landen, aan 
verantwoorde onderzoeks- en innovatie-
inspanningen met inbegrip van de 
genderdimensie, aan het aantrekkelijker 
maken van het beroep van onderzoeker en 
aan het vergemakkelijken van de grens- en 
sectoroverschrijdende mobiliteit van 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen in 
wetenschap, technologie, innovatie, 
markten en de samenleving, waarbij 
innovatie zakelijke activiteiten en 
organisatorische en sociale aspecten omvat.

Bij de keuze van de prioriteiten en acties 
die in het kader van de tenuitvoerlegging 
van Horizon 2020 worden ondersteund, 
wordt steeds rekening gehouden met 
veranderende behoeften en 
voortschrijdende ontwikkelingen op het 
gebied van wetenschap, technologie, 
innovatie, economieën en samenleving in 
een geglobaliseerde wereld, waarbij 
innovatie zakelijke, organisatorische en 
sociale aspecten omvat.

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van de 
gendergelijkheid en waarborgt dat de
genderdimensie inhoudelijk aanwezig is 
in de onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Horizon 2020 biedt garanties voor een 
effectieve bevordering van het 
genderevenwicht in alle programma’s, in 
evaluatiecommissies, in deskundigen- en 
adviesgroepen en in alle bestaande 
besluitvormingsorganen en 
besluitvormingsorganen die opgericht 
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worden in het kader van de 
tenuitvoerlegging ervan. Daartoe zullen er 
streefdoelen worden uitgewerkt en 
maatregelen worden getroffen die 
specifiek gericht zijn op het halen van die 
streefdoelen.

Or. en

Motivering

Onderzoek heeft aangetoond hoe ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, die ingebed zijn 
in de samenleving en de wetenschappelijke instellingen, de wetenschap, de geneeskunde en de 
technologische sector beïnvloed hebben. Gendervooroordelen in onderzoek vormen een rem 
op creativiteit en excellentie in de wetenschap en op de voordelen van de wetenschap voor de 
samenleving. Dat kan ook erg duur zijn. Om genderanalyse te gebruiken om innovatie te 
stimuleren, moet er in het hele onderzoeksproces interdisciplinair gewerkt worden. Zo wordt 
innovatie bevorderd, doordat nieuwe perspectieven worden geboden, nieuwe vragen worden 
gesteld en nieuwe onderzoeksgebieden worden opengesteld.

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij onderzoeksprojecten waarbij mensen 
betrokken zijn als proefpersoon of als 
eindgebruiker, moet Horizon 2020 ervoor 
zorgen dat de genderdimensie inhoudelijk 
voldoende aanwezig is in het onderzoek 
en de innovatie, in alle fases van het 
proces, met inbegrip van het vaststellen 
van de prioriteiten, het uitwerken van 
oproepen tot het indienen van voorstellen, 
de evaluatie en de monitoring van 
programma’s en projecten, de 
onderhandelingen en de overeenkomsten.

Or. en

Motivering

Om op mondiaal niveau te kunnen concurreren, heeft Europa meer wetenschappers en 
mensen met wetenschappelijke en technologische vaardigheden nodig. Momenteel bestaat er 
een duidelijk onevenwicht tussen mannen en vrouwen in de domeinen wetenschap, 
engineering en technologie. Het verbeteren van dat evenwicht in het hele stelsel kan bijgevolg 
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een grote bijdrage leveren aan het menselijke kapitaal op het vlak van wetenschap en 
technologie. Het moet dan ook een van de doelstellingen van Horizon 2020 zijn om het 
genderevenwicht in het Europese wetenschaps- en technologiestelsel te verbeteren. Daarom 
moet in alle processen voldoende aandacht worden geschonken aan het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen.

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Personeel

Het stimuleren van personele middelen 
voor wetenschap, technologie en innovatie 
in heel Europa is een van de prioriteiten 
van Horizon 2020.
Horizon 2020 draagt in de context van de 
Europese Onderzoeksruimte in de hele 
Unie bij aan het bevorderen en 
aantrekkelijker maken van de loopbaan 
van onderzoeker.

Or. en

Motivering

De economische en financiële crisis heeft aanzienlijke negatieve gevolgen gehad voor de 
werkloosheidscijfers in veel lidstaten. Het creëren van nieuwe banenkansen in sectoren met 
een grote toegevoegde waarde, zoals onderzoek en innovatie, is absoluut noodzakelijk. Als we 
een geslaagd herstel en het concurrentievermogen van de EU in een geglobaliseerde wereld 
willen garanderen op de lange termijn, moeten voor deze sectoren mensen worden 
aangetrokken en aangemoedigd.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter
Vrije toegang
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Om de benutting en verspreiding van 
resultaten te verbeteren en de Europese 
economie zo nieuw leven in te blazen, 
moeten publicaties die het resultaat zijn 
van uit hoofde van Horizon 2020 
gefinancierd onderzoek gratis en vrij 
toegankelijk zijn. De gratis vrije toegang 
tot wetenschappelijke gegevens die tot 
stand gekomen of vergaard zijn via uit 
hoofde van Horizon 2020 gefinancierd 
onderzoek, moet bevorderd worden.

Or. en

Motivering

Dankzij vrije toegang kunnen vakmensen en beleidsmakers snel cruciale informatie 
achterhalen. Daarom moet gratis vrije online toegang tot wetenschappelijk onderzoek dat 
gefinancierd wordt uit hoofde van Horizon 2020 de regel worden. Anderzijds moet ook de 
vrije toegang tot wetenschappelijke gegevens gestimuleerd worden. Vrije toegang zou de 
economische efficiëntie van door de EU gefinancierd onderzoek ongetwijfeld ten goede 
komen, aangezien het wetenschappelijke vooruitgang versnelt en verkwistende herhalingen 
beperkt.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie, met 
inbegrip van de Structuurfondsen.

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd op 
een wijze die complementair is met andere 
financieringsprogramma's van de Unie.

Or. en

Motivering

Het belang van de noodzakelijk synergieën tussen Horizon 2020 en het cohesiebeleid in de 
volgende programmeringsperiode van 2014 tot 2020 moet afzonderlijk vermeld worden.

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Synergieën met de Structuurfondsen

Horizon 2020 moet de kloof op het vlak 
van onderzoek en innovatie binnen de 
Europese Unie helpen dichten door 
synergieën mogelijk te maken met het 
cohesiebeleid, om zo onderzoek en 
innovatie te ondersteunen door 
complementaire maatregelen op een 
gecoördineerde manier toe te passen. 
Waar mogelijk zal de interoperabiliteit 
van beide instrumenten bevorderd 
worden, en cumulatieve of gecombineerde 
financiering zal aangemoedigd worden.

Or. en

Motivering

Zoals in de voorgestelde nieuwe overweging 26 bis vermeld, zijn Horizon 2020 en het 
cohesiebeleid, hoewel ze niet op dezelfde aspecten gericht zijn, beide bijzonder belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Er moeten dus echt synergieën 
bestaan tussen beide, en ze moeten elkaar aanvullen. Enerzijds moet het cohesiebeleid 
regionale spelers op het vlak van O&O voorbereiden op deelname aan Horizon 2020-
projecten, anderzijds moet het de middelen verschaffen om de resultaten van O&O die 
voortvloeien uit onderzoek dat gefinancierd wordt uit hoofde van Horizon 2020, benut 
worden en vlot verspreid raken op de markt.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 leidt er naar verwachting
toe dat circa 15% van de totale 
gecombineerde begroting voor de 
specifieke doelstelling "Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën" en de prioriteit 
"Maatschappelijke uitdagingen" naar het 
mkb zal gaan.

3. De geïntegreerde aanpak als bedoeld in 
de leden 1 en 2 moet ertoe leiden dat 
minstens 15% van de totale gecombineerde 
begroting voor de specifieke doelstelling 
"Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën" 
en de prioriteit "Maatschappelijke 
uitdagingen" naar het mkb zal gaan.
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Or. en

Motivering

Er zijn duidelijke doelstellingen en voldoende financiële steun nodig om ervoor te zorgen dat 
het mkb zijn belangrijke rol kan spelen in het versterken van het Europese onderzoeks- en 
innovatiestelsel. Een minimumbedrag, ter vervanging van een indicatief bedrag, zorgt voor 
meer duidelijkheid en voorspelbaarheid.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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, punt b), subpunt v) of 
vii)] van Verordening (EU) nr. XX/2012 
[nieuw Financieel Reglement]. Deze vorm
van partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen;

(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, waarin de 
resultaten van de kosten-batenanalyse die 
uitgevoerd moet worden in het kader van 
de geplande effectbeoordeling van dit 
instrument en de naleving van de criteria 
uit lid 3, terdege in aanmerking genomen 
worden; aan nieuwe publiek-private 
partnerschappen opgezet op basis van 
artikel 187 VWEU; en aan andere 
financieringsorganen, als bedoeld in artikel 
[55, lid 1, punt b), subpunt v) of vii)] van 
Verordening (EU) nr. XX/2012 [nieuw 
Financieel Reglement]. Deze vorm van 
partnerschappen wordt uitsluitend 
toegepast wanneer de reikwijdte van de 
nagestreefde doelstellingen en de omvang 
van de benodigde middelen zulks 
rechtvaardigen en wanneer andere 
partnerschapsvormen niet volstaan om de 
doelstellingen te verwezenlijken of niet 
voor het nodige hefboomeffect zorgen;

Or. en
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Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Publiek-private partnerschappen worden 
op een open en transparante wijze in 
aanmerking genomen op basis van de 
volgende criteria:

3. Publiek-private partnerschappen worden 
op een open en transparante wijze 
geïdentificeerd en ten uitvoer gelegd op 
basis van de volgende criteria:

Or. en

Motivering

Niet enkel de keuze van de PPP’s, maar ook de tenuitvoerlegging ervan moet voldoen aan 
bepaalde criteria, zoals samenhang met de rest van Horizon 2020 ten aanzien van de 
voorschriften inzake IER, recht van toegang, transparantie en openheid en de noodzaak op 
voorhand gezamenlijke streefdoelen overeen te komen, waarover rekenschap afgelegd moet 
worden.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de meerwaarde van optreden op het 
EU-niveau;

(a) de meerwaarde van optreden op het 
EU-niveau en de meerwaarde van het 
instrument van een publiek-privaat 
partnerschap;

Or. en

Motivering

Publiek-private partnerschappen mogen enkel worden uitgewerkt wanneer het PPP als 
instrument een toegevoegde waarde oplevert (bijvoorbeeld een grotere deelname van het 
bedrijfsleven, een hefboomeffect voor privéfinanciering of de versterking van het 
concurrentievermogen van een volledige waardeketen) in vergelijking met andere mogelijke 
instrumenten.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter b



PE489.637v02-00 38/164 PR\905549NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken;

(b) de omvang van het effect op het 
industriële concurrentievermogen, de 
duurzame groei en de sociaaleconomische 
vraagstukken, door duidelijke en meetbare 
maatschappelijke doelstellingen en 
doelstellingen op het vlak van 
concurrentievermogen vast te stellen, 
zoals het scheppen van banen en het 
formuleren van 
onderwijs/opleidingsdoelen, en door het 
afleggen van rekenschap over de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
verplicht te maken;

Or. en

Motivering

In tijden van crisis moeten economische en sociale doelstellingen duidelijk gedefinieerd 
worden en moeten zij meetbaar zijn om te kunnen nagaan of een instrument aan te bevelen is. 
Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan het scheppen van banen, aangezien de 
explosieve stijging van de werkloosheidscijfers een van de belangrijkste gevolgen van de 
crisis is.

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het engagement op de lange termijn van 
alle partners op basis van een gedeelde 
visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;

(c) het engagement op de lange termijn van 
alle partners, onder meer in de vorm van 
een evenwichtige bijdrage, op basis van 
een gedeelde visie en duidelijk omschreven 
doelstellingen;

Or. en

Motivering

In de context van bezuinigingen op overheidsbegrotingen, is het hefboomeffect van geld en 
bijdragen uit de privésector absoluut noodzakelijk. Om de doelstellingen van Horizon 2020 en 
de Europa 2002-strategie te verwezenlijken, is er niet enkel staatssteun nodig, maar ook inzet 
van de privésector.
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Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de naleving van de voorschriften 
voor deelname aan het Horizon 2020-
programma, met name op het vlak van 
intellectuele-eigendomsrechten, 
transparantie en openheid;

Or. en

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de complementariteit met andere 
onderdelen van Horizon 2020 en de 
samenhang met de strategische agenda 
van de EU voor onderzoek en innovatie;

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) de betrokkenheid bij het 
partnerschap van alle belanghebbenden 
over de hele waardeketen, met inbegrip 
van de eindgebruikers, het mkb en 
onderzoeksinstellingen.

Or. en
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Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
gezamenlijke programmeringsinitiatieven 
tussen lidstaten en deze initiatieven 
kunnen, in voorkomend geval, ook regio’s 
en steden omvatten. De financiële 
bijdrage van de Unie blijft beperkt en is 
altijd afhankelijkheid van de 
transparantie die aan de dag gelegd 
wordt, de deelname van een groot aantal 
lidstaten, het bestaan van een Europese 
toegevoegde waarde en de aanvullende 
aard van de middelen. Top-upfinanciering 
wordt beperkt tot initiatieven die 
voortdurend openstaan voor deelname 
van alle lidstaten.

Or. en

Motivering

Ten eerste is er behoefte aan meer flexibiliteit en een grotere rol voor de regio’s in de 
uitwerking van GPI’s. Ten tweede moet de deelname van de Unie aan GPI’s altijd afhankelijk 
zijn van de Europese toegevoegde waarde van de initiatieven en moet zij gebaseerd zijn op 
inclusiviteit. 

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deelname van de Unie aan 
programma’s die overeenkomstig artikel 
185 VWEU door meerdere lidstaten 
worden opgezet.

(b) deelname van de Unie aan 
programma’s die overeenkomstig artikel 
185 VWEU door meerdere lidstaten 
worden opgezet en waaraan in 
voorkomend geval subnationale 
overheden deelnemen.

Or. en
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Motivering

Dezelfde redenering die van toepassing is op de lidstaten, dient ook van toepassing te zijn op 
de deelname van de EU aan programma’s die door regionale overheden worden uitgevoerd. 
Dat zou in overeenstemming zijn met de geest van artikel 185 van het VWEU.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In derde landen gevestigde entiteiten 
alsmede internationale organisaties komen 
onder de in Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Regels voor deelname] vermelde 
voorwaarden in aanmerking voor deelname 
aan acties onder contract in het kader van 
Horizon 2020. Internationale 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties wordt bevorderd 
tussen en binnen specifieke programma’s 
van Horizon 2020, met name om de 
volgende doelstellingen te verwezenlijken:

1. In derde landen gevestigde entiteiten 
alsmede internationale organisaties komen 
onder de in Verordening (EU) nr. XX/XX 
[Regels voor deelname] vermelde 
voorwaarden in aanmerking voor deelname 
aan acties onder contract in het kader van 
Horizon 2020. Internationale 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties wordt bevorderd 
en opgenomen in specifieke programma’s 
van Horizon 2020, met name om de 
volgende doelstellingen te verwezenlijken:

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe beleid en het 
ontwikkelingsbeleid van de Unie, en 
zorgen voor aanvulling van externe en 
ontwikkelingsprogramma's.

(c) steun verlenen aan de doelstellingen 
van het externe en ontwikkelingsbeleid van 
de Unie, en zorgen voor aanvulling van 
externe en ontwikkelingsprogramma's en 
internationale verbintenissen, zoals het 
bereiken van de 
millenniumontwikkelingsdoelen.

Or. en
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Motivering

Horizon 2020 en de acties die het ondersteunt, moeten duidelijk samenhangen met de 
algemene externe en ontwikkelingsdoelstellingen van de EU. Daarnaast moeten zij volledig in 
overeenstemming zijn met de internationale verbintenissen die de EU is aangegaan.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Er moeten doelgerichte acties ten uitvoer 
worden gelegd om de samenwerking met 
specifieke derde landen of groepen van 
derde landen te bevorderen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en de marktkansen van deze 
landen, alsook met het verwachte effect.

2. Er moeten doelgerichte acties ten uitvoer 
worden gelegd om de samenwerking met 
specifieke derde landen of groepen van 
derde landen – met name met de 
strategische partners van de Unie – te 
bevorderen op basis van 
gemeenschappelijke belangen en 
wederzijds voordeel. Daarbij dient 
rekening te worden gehouden met de 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten en de marktkansen van deze 
landen, alsook met het verwachte effect.

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wederzijdse toegang tot programma's van 
derde landen dient te worden 
aangemoedigd. Teneinde het effect te 
maximaliseren moet gestreefd worden naar 
coördinatie en synergieën met initiatieven 
van lidstaten en geassocieerde landen.

Wederkerige toegang tot programma’s van 
derde landen moet worden aangemoedigd
en op gezette tijden worden gecontroleerd. 
Teneinde het effect te maximaliseren moet 
gestreefd worden naar coördinatie en 
synergieën met initiatieven van lidstaten en 
geassocieerde landen.

Or. en
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Motivering

Een periodieke controle van de programma’s van derde landen is noodzakelijk om te 
garanderen dat de toegang tot Horizon 2020, die door de Unie verzekerd wordt, wederkerig 
is. Deze controle moet erop gericht zijn veranderingen in de praktijken in derde landen die 
deze wenselijke wederkerige toegang kunnen ondermijnen, te identificeren.

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel.

Informatieverspreiding en 
communicatieactiviteiten zijn bij alle acties 
die door Horizon 2020 worden ondersteund 
een wezenlijk taakonderdeel. Ook de 
genderdimensie van de bekendmaking 
van en communicatie over activiteiten zal 
deel uitmaken van de toegepaste 
regelingen en beoordeeld worden.

Or. en

Motivering

De genderdimensie moet aanwezig zijn in alle fases van Horizon 2020, met inbegrip van de 
bekendmaking van en communicatie over activiteiten.

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat;

(c) acties waarbij de resultaten van een 
reeks projecten, inclusief projecten die 
eventueel uit andere bronnen worden 
gefinancierd, bijeen worden gebracht in 
gebruiksvriendelijke databanken en 
rapporten waarin de belangrijkste 
bevindingen worden samengevat en de 
manier waarop erover gecommuniceerd 
wordt en waarop zij bekendgemaakt 
worden bij de wetenschappelijke 
gemeenschap en de bevolking;
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Or. en

Motivering

De bevindingen en gevolgen van de resultaten van projecten moeten meegedeeld worden aan 
de wetenschappelijke gemeenschap en aan de rest van de samenleving, om de betrokkenheid 
van de wetenschappelijke gemeenschap, het bedrijfsleven en de burgers en het 
maatschappelijk middenveld te vergroten.

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het controlesysteem zorgt voor een 
passend evenwicht tussen vertrouwen en 
controle, rekening houdend met 
administratieve en andersoortige kosten 
van controles op alle niveaus, zodat de 
doelstellingen van Horizon 2020 kunnen 
worden verwezenlijkt en de meest 
kwaliteitsvolle onderzoekers en de meest 
innovatieve ondernemingen erdoor 
aangetrokken kunnen worden.

2. Het controlesysteem zorgt voor een 
passend evenwicht tussen vertrouwen en 
controle, rekening houdend met 
administratieve en andersoortige kosten 
van controles op alle niveaus, ook op het 
niveau van de begunstigden, in het 
bijzonder voor deelnemers, zodat de 
doelstellingen van Horizon 2020 kunnen 
worden verwezenlijkt en de meest 
kwaliteitsvolle onderzoekers en de meest 
innovatieve ondernemingen erdoor 
aangetrokken kunnen worden.

Or. en

Motivering

De eventuele administratieve kosten voor de begunstigden die voortvloeien uit de naleving 
van de controlevereisten moeten erkend en in aanmerking genomen worden.

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 

1. De Commissie controleert ieder jaar de 
voortgang van de uitvoering van Horizon 
2020, het bijbehorende specifieke 
programma en de activiteiten van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
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technologie. Hieronder valt mede 
informatie over horizontale kwesties, zoals 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

technologie. Hieronder vallen mede 
informatie over en indicatoren voor 
horizontale kwesties, zoals gender, 
duurzaamheid en klimaatverandering, met 
inbegrip van informatie over het bedrag 
van klimaatgerelateerde uitgaven.

Or. en

Motivering

Een effectieve monitoring van het programma vereist duidelijke indicatoren. Voorts moet ook 
het belang van genderevenwicht specifiek vermeld worden.

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evaluatie Tussentijdse evaluatie

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Evaluaties worden op een zodanig 
tijdstip uitgevoerd dat ze in de 
besluitvorming kunnen worden 
meegenomen.

1. Herzieningen en evaluaties worden op 
een zodanig tijdstip uitgevoerd dat ze in de 
besluitvorming kunnen worden 
meegenomen.

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Uiterlijk eind 2017 maakt de 
Commissie met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen een evaluatie 
van het Europees Instituut voor innovatie 
en technologie. De tweede toewijzing van 
middelen aan het Europees Instituut voor 
innovatie en technologie als bedoeld in 
artikel 6, lid 3, wordt pas na deze 
evaluatie ter beschikking gesteld. Bij de 
evaluatie wordt de voortgang van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie beoordeeld aan de hand van 
de volgende criteria:

Schrappen

(i) het verbruik van de eerst toegewezen 
middelen, als bedoeld in artikel 6, lid 3), 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen de hoeveelheid geld die voor de 
ontwikkeling van de eerste golf KIG’s is 
gebruikt en het effect van het zaaikapitaal 
voor de tweede fase, en het vermogen van 
het Europees Instituut voor innovatie en 
technologie om middelen aan te trekken 
van de partners in de kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG's) en van 
de particuliere sector, als uiteengezet in 
Verordening XX/2010 [herziene 
verordening betreffende het EIT];
(ii) het afgesproken tijdschema voor de 
start van de derde golf kennis- en 
innovatiegemeenschappen en de 
geprogrammeerde financiële behoeften 
van de bestaande KIG’s volgens de 
specifieke ontwikkeling daarvan; alsmede
(iii) de bijdrage van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie en 
de kennis- en innovatiegemeenschappen 
aan de prioriteit inzake maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
“Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën” 
van Horizon 2020.

Or. en
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Motivering

De volgende generatie KIG’s wordt gelanceerd in 2014 en de begroting wordt stapsgewijs 
toegepast in overeenstemming met de jaarlijkse prestaties van de KIG’s. Elke sector zit 
anders in elkaar, het zou dan ook verstandiger zijn om de begrotingsbesluiten af te stemmen 
op de verdienste van elke afzonderlijke KIG, in plaats van de besluiten over nieuwe KIG’s te 
baseren op de prestaties van andere KIG’s.

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond en de evaluatie van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse evaluatie uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie, 
waarbij onder meer wordt nagegaan in 
hoeverre de doelstellingen van Horizon 
2020 bereikt zijn (op het niveau van 
resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten) en of alle maatregelen nog steeds 
relevant zijn, en waarbij tevens wordt 
gekeken naar doelmatigheid en gebruik 
van hulpbronnen, de mogelijkheden voor 
verdere vereenvoudiging, en de 
toegevoegde waarde van de Unie. Bij die 
evaluatie worden aspecten in overweging 
genomen die verband houden met de 
toegang tot financieringsmogelijkheden 
voor deelnemers in alle regio's, voor kmo's 
en voor de bevordering van 
kansengelijkheid, en wordt rekening 
gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 

(b) Uiterlijk in 2017, rekening houdend 
met de ex-post evaluatie van het zevende 
kaderprogramma die tegen eind 2015 moet 
zijn afgerond, voert de Commissie samen 
met onafhankelijke deskundigen een 
tussentijdse herziening uit van Horizon 
2020, het specifieke programma ervan, met 
inbegrip van de Europese Onderzoeksraad, 
en de activiteiten van het Europees 
Instituut voor innovatie en technologie. Bij 
de herziening worden de vorderingen van 
de verschillende onderdelen van Horizon 
2020 beoordeeld aan de hand van de 
volgende criteria:
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die eraan vooraf gingen.
i) de mate waarin de doelstellingen van 
Horizon 2020 bereikt zijn (op het niveau 
van resultaten en vorderingen qua beoogde 
effecten, op basis van de indicatoren die 
zijn vastgelegd in bijlage II van het 
specifieke programma) en of alle 
maatregelen nog steeds relevant zijn;
(ii) de doelmatigheid en gebruik van 
hulpbronnen, waarbij in het bijzonder 
aandacht besteed moet worden aan 
horizontale maatregelen en andere 
elementen waarvan sprake in artikel 13, 
lid 1; alsmede
(iii) de toegevoegde waarde van de Unie.
Bij de tussentijdse herziening worden 
aspecten in overweging genomen die 
verband houden met de toegang tot 
financieringsmogelijkheden voor 
deelnemers in alle regio's, voor kmo's en 
voor de bevordering van kansengelijkheid, 
evenals de ruimte voor verdere 
vereenvoudiging. Er wordt eveneens 
rekening gehouden met de bijdrage die de 
maatregelen leveren aan de prioriteiten van 
de Unie inzake slimme, duurzame en 
inclusieve groei en de resultaten wat betreft 
het langetermijneffect van de maatregelen 
die eraan vooraf gingen.

Or. en

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een economie in 
de hele Unie die gebaseerd is op kennis en 
innovatie, terwijl tegelijkertijd een bijdrage 
aan een duurzame economie wordt 
geleverd. Horizon 2020 vormt niet alleen 

De algemene doelstelling van Horizon 
2020 is het opbouwen van een 
samenleving in de hele Unie die gebaseerd 
is op kennis en innovatie, terwijl 
tegelijkertijd een bijdrage aan een 
duurzame economie wordt geleverd. 
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een ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

Horizon 2020 vormt niet alleen een 
ondersteuning van de Europa 2020-
strategie en andere communautaire 
beleidsmaatregelen, maar levert ook een 
bijdrage aan het verwezenlijken en 
functioneren van de Europese 
Onderzoeksruimte.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 2 – streepje 
2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de volgende indicatoren voor personele 
middelen: veranderingen in het aandeel 
van wetenschappers in de actieve 
bevolking; veranderingen in het 
percentage vrouwen van het totale aantal 
wetenschappers; veranderingen in het 
aantal wetenschappers uit het buitenland 
dat wordt aangetrokken en in de 
braindrain van wetenschappers.
Alle prestatie-indicatoren moeten gebruikt 
worden om veranderingen aan te geven, 
om vorderingen op het vlak van 
onevenwichten in de deelname aan 
wetenschappelijke activiteiten binnen de 
Unie zichtbaar te maken en om een 
zinvolle internationale vergelijking te 
kunnen maken op mondiaal niveau.

Or. en

Motivering

De resultaten van Horizon 2020 moeten geëvalueerd worden op basis van de verbeteringen 
op het vlak van personele middelen, als aanvulling op de opgenomen indicatoren. Om een 
geslaagd en duurzaam herstel van de economische crisis te bewerkstelligen, is er voldoende 
menselijk kapitaal nodig in het onderzoeks- en innovatiestelsel. Anderzijds moeten evaluaties 
en beoordelingen getoetst worden aan de situatie voordien, om duidelijk te kunnen zien welke 
effecten Horizon 2020 gehad heeft.
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Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 3 bis 
(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk van de drie prioriteiten moet een 
internationale dimensie omvatten. 
Internationale samenwerking op het vlak 
van onderzoek en technologie is van groot 
belang voor de Unie, Horizon 2020 zal 
deze samenwerking dan ook ondersteunen 
in drie belangrijke dimensies:
- het bevorderen van wetenschappelijke en 
technologische (W&T) samenwerking met 
de meest geavanceerde kenniscentra ter 
wereld, om zo de meest geavanceerde 
normen voor excellentie te halen en te 
delen, en om te concurreren op het 
allerhoogste niveau;
- het bevorderen van internationale W&T 
samenwerking voor capaciteitsopbouw, 
waarbij instellingen in de Unie van bij het 
begin geholpen worden om bij te dragen 
tot de voordelen van de snelle uitbreiding 
van de R&D-capaciteiten en de personele 
middelen en om die voordelen wereldwijd 
te delen;
- het bevorderen van W&T samenwerking 
met het oog op wereldwijde vrede en 
stabiliteit, waarbij rekening gehouden 
moet worden met de fundamentele rol die 
de menselijke en maatschappelijke 
waarden van wetenschap en onderzoek 
kunnen spelen in de consolidatie van 
kwetsbare samenlevingen en verzoening 
bij internationale conflicten.

Or. en

Motivering

Internationale netwerken van wetenschappelijk samenwerking zijn bepalend geweest voor de 
moderne wetenschap en technologie en worden steeds belangrijker om nieuwe gebieden van 
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wetenschap en technologie met succes aan te boren. De explosieve toename van het hoger 
onderwijs en van onderzoek het afgelopen decennium heeft ongeziene financiële en personele 
middelen beschikbaar gemaakt voor de zoektocht naar nieuwe kennis. De rol van de EU in 
deze steeds grotere wereld waarin steeds meer kennismaatschappijen hun opwachting maken, 
moet voortdurend bijgestuurd worden. Internationale W&T samenwerking is tegenwoordig, 
naast collaboratief onderzoek in de EU, een belangrijke factor in alle strategische plannen 
van succesvolle instellingen.

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek levert een bijdrage aan de 
algemene doelstellingen en prioriteiten van 
Horizon 2020 met het specifieke doel om 
klantgestuurde wetenschappelijke en 
technische ondersteuning te verlenen aan 
het beleid van de Unie.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek levert een bijdrage aan de 
algemene doelstellingen en prioriteiten van 
Horizon 2020 met het specifieke doel om 
klantgestuurde wetenschappelijke en 
technische ondersteuning te verlenen aan 
het beleid van de Unie. De Europese 
toegevoegde waarde van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek wordt beoordeeld op basis van 
de volgende indicatoren:
- aantal gevallen waarin technische en 
wetenschappelijke beleidsondersteuning 
door het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek tastbare specifieke 
effecten heeft op Europees beleid
- aantal wetenschappelijke publicaties in 
'peer reviewed' vakbladen.

Or. en

Motivering

De rol van het GCO moet geëvalueerd worden op basis van een aantal concrete indicatoren.

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 6 bis 
(nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de kloof in Europa op het vlak van 
onderzoek en innovatie te dichten, zullen 
er complementariteit en synergieën tot 
stand gebracht worden met de 
Structuurfondsen, zowel stroomopwaarts 
(capaciteitsopbouw in de lidstaten om hun 
deelname aan Horizon 2020 beter voor te 
bereiden) als stroomafwaarts (de 
resultaten van onderzoek en innovatie die 
voortvloeien uit Horizon 2020 benutten en 
verspreiden). Waar mogelijk zal de 
interoperabiliteit tussen beide 
instrumenten bevorderd worden. 
Cumulatieve of gecombineerde 
financiering zal aangemoedigd worden. 
Vooral in de activiteiten die zijn 
vastgelegd in de doelstelling “Topkwaliteit 
verspreiden en de deelname verbreden”, 
de regionale partnerinstellingen voor 
onderzoeksinfrastructuur van Europees 
belang en de activiteiten van het EIT en 
zijn KIG’s, zal er op zoek gegaan worden 
naar synergieën.

Or. en

Motivering

Zoals in het voorgestelde nieuwe artikel 16 bis vermeld is, zijn Horizon 2020 en het 
cohesiebeleid, hoewel ze niet op dezelfde aspecten gericht zijn, beide bijzonder belangrijk 
voor de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen. Er moeten dus echt synergieën 
bestaan tussen beide, en ze moeten elkaar aanvullen. Enerzijds moet het cohesiebeleid moet 
regionale spelers op het vlak van O&O voorbereiden op een deelname aan Horizon 2020-
projecten, en anderzijds moet het de middelen verschaffen om de resultaten van O&O die 
voortvloeien uit onderzoek dat gefinancierd wordt uit hoofde van Horizon 2020 benut worden 
en vlot verspreid raken op de markt.

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 –
inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit onderdeel is gericht op het versterken 
en uitbreiden van de kwalitatief 
hoogwaardige kennisbasis van de Unie 
enerzijds en het consolideren van de 
Europese Onderzoeksruimte anderzijds met 
het oog op het creëren van een meer 
concurrerend communautair onderzoeks-
en innovatiestelsel op mondiaal niveau. Dit 
deel is opgebouwd rondom vier specifieke 
doelstellingen:

Dit onderdeel is gericht op het versterken 
en uitbreiden van de kwalitatief 
hoogwaardige kennisbasis van de Unie 
enerzijds en het consolideren van de 
Europese Onderzoeksruimte anderzijds met
het oog op het creëren van een meer 
concurrerend communautair onderzoeks-
en innovatiestelsel op mondiaal niveau. Dit 
deel is opgebouwd rondom zes specifieke 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Met behulp van toekomstige en 
opkomende technologieën wordt de 
samenwerking op onderzoeksgebied 
ondersteund teneinde de Europese 
capaciteiten voor geavanceerde en 
paradigmaverschuivende innovaties te 
vergroten. Zij bevorderen de 
wetenschappelijke samenwerking in en 
tussen disciplines met betrekking tot 
baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote 
risico's zijn verbonden en versnellen de 
ontwikkeling van de meest veelbelovende 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden en van de 
Europese structurele opbouw van de 
corresponderende wetenschappelijke 
gemeenschappen.

(b) Met behulp van toekomstige en 
opkomende wetenschappen en 
technologieën wordt de samenwerking op 
onderzoeksgebied ondersteund teneinde de 
Europese capaciteiten voor geavanceerde 
en paradigmaverschuivende innovaties te 
vergroten. Zij bevorderen de 
wetenschappelijke samenwerking in en 
tussen disciplines met betrekking tot 
baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote 
risico's zijn verbonden en versnellen de 
ontwikkeling van de meest veelbelovende 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische gebieden en van de 
Europese structurele opbouw van de 
corresponderende wetenschappelijke 
gemeenschappen.

Or. en

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement 
moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)
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Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d 
bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Het verspreiden van topkwaliteit en 
het verbreden van de deelname zal het 
potentieel van het in Europa aanwezige 
talent ontplooien doordat het beleidsleren, 
networking en opleidingskansen 
ondersteunt;

Or. en

Motivering

Het verspreiden van excellentie en het verbreden van de deelname aan Horizon 2020 is 
noodzakelijk om het concurrentievermogen te vergroten en tegelijkertijd de economische, 
sociale en territoriale samenhang van Europa te verbeteren. Specifieke steun in het kader van 
deze nieuwe specifieke doelstelling kan het excellentiepotentieel in Europa vergroten.

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 7 – letter d 
ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) Verantwoordelijk onderzoek en 
innovatie trekt nieuw talent aan tot 
wetenschappelijke en technologische 
studies in Europese samenlevingen, helpt 
om de genderkloof bij het personeel in de 
wetenschappelijke sector te dichten en 
mechanismen te ontwikkelen om de 
maatschappelijke waardering van 
wetenschappelijke en technologische 
studies te vergroten en te verruimen.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe specifieke doelstelling zal het mogelijk maken om een verrijkende dialoog op 
gang te brengen tussen de wetenschap en de samenleving en zal tegelijkertijd de personele 
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middelen voor wetenschappen en innovatie verbeteren, door een groter evenwicht tussen 
mannen en vrouwen te bewerkstelligen en jong talent aan te moedigen om een loopbaan in de 
wetenschap of de technologische sector te kiezen.

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 –
inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit onderdeel is bedoeld om te komen tot 
een snellere ontwikkeling van de 
technologieën en innovaties die het 
fundament vormen voor het bedrijfsleven 
van morgen en die innovatieve Europese 
mkb-bedrijven de benodigde steun geven 
om uit te groeien tot wereldwijd 
toonaangevende ondernemingen. Dit deel 
bestaat uit drie specifieke doelstellingen:

Dit onderdeel is bedoeld om te komen tot 
een snellere ontwikkeling van de 
technologieën en innovaties die het 
fundament vormen voor het bedrijfsleven 
van morgen en die innovatieve Europese 
mkb-bedrijven de benodigde steun geven 
om uit te groeien tot wereldwijd 
toonaangevende ondernemingen en tevens 
te profiteren van het potentieel dat 
voortvloeit uit het creëren van gunstige 
omstandigheden voor vernieuwende mkb-
bedrijven. Er moet bijzondere aandacht 
worden geschonken aan het bevorderen 
van de kennis- en technologieoverdracht 
van publieke onderzoekscentra naar 
bedrijven, maar ook tussen bedrijven 
onderling. Dit deel bestaat uit drie 
specifieke doelstellingen:

Or. en

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, ontwikkeling en 
demonstratie inzake ICT, nanotechnologie, 
geavanceerde materialen, biotechnologie, 

(a) Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën. 
In het kader van deze specifieke 
doelstelling wordt beoogd gerichte steun te 
geven aan onderzoek, standaardisatie, 
ontwikkeling en demonstratie inzake ICT, 
nanotechnologie, geavanceerde materialen, 
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geavanceerde fabricage en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën.

biotechnologie, geavanceerde fabricage- en 
verwerkingsprocessen, en 
ruimtetechnologie. Hierbij ligt de nadruk 
op interacties en convergentie binnen en 
tussen de verschillende technologieën en 
op hoe die technologieën aansluiten op 
maatschappelijke uitdagingen. Op al deze 
terreinen moet voldoende rekening 
gehouden worden met de behoeften van 
de gebruikers.

Or. en

Motivering

Industrieel leiderschap moet bijdragen tot Europese normen die wereldwijd erkend en 
gebruikt worden. In een complex technologielandschap staan normen gelijk aan invloed op de 
markt en zijn zij een bevorderlijke schakel tussen onderzoek en innovatie.

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het 
mkb, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat 
circa 15% van de totale gecombineerde 
begrotingen voor alle specifieke 
doelstellingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen en de specifieke doelstelling 
'Leiderschap op het gebied van 
ontsluitende en industriële technologieën' 
aan het mkb ten goede komt.

Horizon 2020 hanteert een geïntegreerde 
benadering voor de deelname door het mkb 
en voorziet in een duidelijk mechanisme 
om de behoeften van het mkb op het vlak 
van kennis- en technologieoverdracht vast 
te stellen en aan te pakken. De steun moet 
ertoe leiden dat minstens 15% van de 
totale gecombineerde begrotingen voor alle 
specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en de 
specifieke doelstelling 'Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën' aan het mkb ten goede 
komt.

Or. en

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) gezondheid, demografische 
veranderingen en welzijn;

(a) gezondheid en welzijn;

Or. en

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

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw, marien en maritiem onderzoek
en bio-economie;

(b) voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw, gezond en duurzaam marien en 
maritiem onderzoek en bio-economie;

Or. en

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

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – De specifieke doelstellingen en activiteiten in grote lijnen – alinea 14 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen.

(f) inzicht krijgen in de Europese 
samenlevingen en veranderingen in de 
samenleving

Or. en

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

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Grote lijnen van de specifieke doelstellingen en activiteiten – alinea 14 – letter 
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f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) vrijheid en veiligheid in Europa 
beschermen

Or. en

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

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Grote lijnen van de specifieke doelstellingen en activiteiten – alinea 15 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle activiteiten staat de relevante 
uitdaging centraal, met een nadruk op de 
beleidsprioriteiten maar zonder dat de 
keuze van de te ontwikkelen technologieën 
of oplossingen vooraf exact wordt 
vastgelegd. De aandacht gaat met name uit 
naar het bijeenbrengen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen. 
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van onderzoek tot de markt, maar 
met een nieuwe nadruk op
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
maatschappelijke innovaties en 
marktacceptatie van innovaties.

Bij alle activiteiten staat de relevante 
uitdaging centraal, met een nadruk op de 
beleidsprioriteiten maar zonder dat de 
keuze van de te ontwikkelen technologieën 
of oplossingen vooraf exact wordt 
vastgelegd. De aandacht gaat met name uit 
naar het bijeenbrengen van een kritische 
massa aan hulpmiddelen en kennis vanuit 
de verschillende gebieden, technologieën 
en wetenschappelijke disciplines met het 
oog op het aanpakken van de uitdagingen. 
De activiteiten bestrijken de volledige 
cyclus, van fundamenteel onderzoek tot de 
markt, met inbegrip van
innovatiegerelateerde acties, zoals 
proefprojecten, demonstratie, 
testopstellingen, steun voor 
overheidsopdrachten, design, door 
eindgebruikers aangestuurde innovaties, 
maatschappelijke innovaties en 
marktacceptatie van innovaties.

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Grote lijnen van de specifieke doelstellingen en activiteiten – alinea 15 bis 
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(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om een op uitdagingen gebaseerde 
aanpak te kunnen toepassen, moet de 
strategische planning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op een 
gecoördineerde manier verlopen. 
Coördinatie kan helpen om versnippering 
tegen te gaan en kan het gebruik van 
technologische en 
infrastructuurhulpmiddelen door de 
volledige onderzoeksgemeenschap voor 
elke specifieke uitdaging verbeteren. 
Voorts vereist geslaagde innovatie meestal 
een verbintenis op de lange termijn om 
excellent onderzoek na te streven. 
Strategische maatregelen en 
wetenschappelijke sturing kunnen ervoor 
zorgen dat het beleid vanaf het begin 
gebaseerd is op deskundigheid en kunnen 
innovatie en concurrentievermogen 
bevorderen doordat men inzicht verwerft 
in de complexe aard van de 
innovatiecyclus en doordat zij de 
deelname van meer wetenschappers, ook 
uit het buitenland, stimuleren. Sectorale 
stuurgroepen van onafhankelijke 
deskundigen op hoog niveau zorgen voor
de strategische coördinatie van onderzoek 
en innovatie voor elke uitdaging, op basis 
van wetenschappelijke sturing; zij helpen 
om onderzoeks- en innovatieprogramma’s 
uit te werken op basis van het best 
mogelijke leiderschap en zorgen voor de 
nodige stimulansen en instrumenten om 
interactie en synergieën op grotere schaal 
te bevorderen. 

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Grote lijnen van de specifieke doelstellingen en activiteiten – alinea 17



PE489.637v02-00 60/164 PR\905549NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling 'Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen' 
bevat daarnaast een activiteit die gericht 
is op het dichten van de kloof tussen 
onderzoek en innovatie. Dit gebeurt 
middels specifieke maatregelen om op dit 
gebied kwalitatief hoogwaardig onderzoek 
te ontsluiten in minder ontwikkelde 
regio's van de Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze activiteiten vallen nu onder de voorgestelde nieuwe specifieke doelstelling “Topkwaliteit 
verspreiden en de deelname verbreden”, onder de prioriteit “Wetenschap op topniveau”.

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts is slechts 18% van de 
topwetenschappers in de EU een vrouw, 
tegenover 27% in de VS, terwijl vrouwen 
meer dan 60% uitmaken van de Europese 
universitairen. Het beperkte aantal 
vrouwen dat een wetenschappelijke 
loopbaan kan nastreven, betekent een 
dramatische verspilling, een verlies aan 
talent en een belemmering voor de 
kwaliteit van het Europese onderzoek.

Or. en

Motivering

Gendergelijkheid is een van de belangrijkste factoren die de kwaliteit van onderzoek bepalen. 
Het is bewezen dat het bereiken van een evenwicht tussen het aantal mannen en het aantal 
vrouwen in een team bijdraagt tot de kwaliteit van het onderzoek en van de resultaten. 
Bovendien is genderdiversificatie bevorderlijk voor innovatie en productiviteit.
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Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze factoren vergroten bovendien de 
relatieve onaantrekkelijkheid van Europa 
in de mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Het feit dat het Amerikaanse 
systeem meer middelen aan onderzoekers 
ter beschikking stelt en betere 
loopbaanperspectieven biedt, verklaart 
waarom de beste onderzoekers ter wereld 
naar de VS trekken, met inbegrip van 
tienduizenden wetenschappers uit de Unie.

Deze factoren vergroten de relatieve 
onaantrekkelijkheid van Europa in de 
mondiale concurrentiestrijd om 
getalenteerde wetenschappers aan te 
trekken. Het feit dat het Amerikaanse 
systeem meer middelen aan onderzoekers 
ter beschikking stelt en betere 
loopbaanperspectieven biedt, verklaart 
waarom de beste onderzoekers ter wereld 
naar de VS trekken, met inbegrip van 
tienduizenden wetenschappers uit de Unie.

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC-financiering wordt verstrekt op 
basis van een aantal beproefde beginselen. 
Het enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
topkwaliteit. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. De subsidies 
van de ERC staan open voor individuele 
teams van onderzoekers van alle leeftijden 
en uit alle landen in de wereld, mits zij in 
Europa werkzaam zijn. Tot slot streeft de 
ERC naar het bevorderen van een gezonde 
concurrentie in Europa.

De ERC-financiering wordt verstrekt op 
basis van een aantal beproefde beginselen. 
Het enige criterium voor de toekenning van 
ERC-subsidies is wetenschappelijke 
topkwaliteit. De ERC functioneert op basis 
van een bottom-upbenadering zonder 
vooraf bepaalde prioriteiten. De subsidies 
van de ERC staan open voor individuele 
teams van onderzoekers van alle leeftijden 
en uit alle landen in de wereld, mits zij in 
Europa werkzaam zijn. Tot slot streeft de 
ERC naar het bevorderen van een gezonde 
concurrentie in Europa en zorgt hij ervoor 
dat onbewuste gendervooroordelen 
correct aangepakt worden in de 
evaluatieprocedures.

Or. en
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Motivering

Het genderevenwicht moet meegenomen worden in de evaluatieprocedure aangezien de 
deelname van vrouwen in de wetenschap aanzienlijk vergroot kan worden.

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC geeft met name prioriteit aan het 
ondersteunen van pas beginnende, maar 
zeer talentvolle onderzoekers zodat zij op 
den duur onafhankelijk onderzoek kunnen 
verrichten. Dit gebeurt door hen van 
adequate bijstand te voorzien in de cruciale 
fase waarin zij hun eigen onderzoeksteam 
of onderzoeksprogramma trachten op te 
zetten of te consolideren.

De ERC geeft met name prioriteit aan het 
ondersteunen van pas beginnende, maar 
zeer talentvolle onderzoekers zodat zij op 
den duur onafhankelijk onderzoek kunnen 
verrichten. Dit gebeurt door hen van 
adequate bijstand te voorzien in de cruciale 
fase waarin zij hun eigen onderzoeksteam 
of onderzoeksprogramma trachten op te 
zetten of te consolideren. De terugkeer en 
re-integratie van onderzoekers na afloop 
van een ERC-financieringsperiode kan 
eveneens ondersteund worden, met name 
in combinatie met de regeling voor EOR-
leerstoelen.

Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 

De ERC streeft er dan ook naar om tegen 
2020 aan te tonen: dat de beste 
onderzoekers aan ERC-competities 
deelnemen, dat ERC-financiering direct tot 
wetenschappelijke publicaties van de 
hoogste kwaliteit heeft geleid en tot het op 
de markt brengen en toepassen van 
innovatieve technologieën en ideeën, en 
dat de ERC er een aanzienlijke bijdrage 
aan heeft geleverd dat Europa is 
uitgegroeid tot een van de meest 
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aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
beoogt met name een meetbare verbetering 
van het aandeel van de Unie in de top één 
procent van meest geciteerde publicaties. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een
substantiële toename van het aantal 
toponderzoekers van buiten Europa dat 
door de ERC wordt gefinancierd en naar 
specifieke verbeteringen in de 
institutionele praktijken en nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
ondersteuning van toponderzoekers.

aantrekkelijke voedingsbodems voor de 
beste wetenschappers ter wereld. De ERC 
beoogt met name een meetbare verbetering 
van het aandeel van de Unie in de top één 
procent van meest geciteerde publicaties. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een
toename van het aantal toponderzoekers 
van buiten Europa dat door de ERC wordt 
gefinancierd, met inbegrip van een sterke 
toename van het aantal vrouwelijke 
onderzoekers van topkwaliteit, en naar 
specifieke verbeteringen in de 
institutionele praktijken en nationale 
beleidsmaatregelen die gericht zijn op de 
ondersteuning van toponderzoekers.

Or. en

Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Toekomstige en opkomende 
technologieën

2. Toekomstige en opkomende 
wetenschappen en technologieën

Or. en

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

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van baanbrekende nieuwe 
technologieën door het onderzoeken van 
nieuwe, maar zeer risicovolle ideeën op 
basis van een wetenschappelijk 
fundament. Door een flexibele 
ondersteuning van doelgericht en 

De specifieke doelstelling is het 
bevorderen van verkennend onderzoek dat 
nieuwe domeinen kan openstellen voor 
Europees onderzoek en technologie. Door 
een flexibele ondersteuning van 
doelgericht en interdisciplinair onderzoek 
in samenwerkingsverbanden op 
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interdisciplinair onderzoek in 
samenwerkingsverbanden op 
uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

uiteenlopende niveaus en door het 
vaststellen van innovatieve 
onderzoekspraktijken wordt getracht om 
kansen in kaart te brengen met 
langetermijnvoordelen voor de burgers, de 
economie en de samenleving.

Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toekomstige en opkomende 
wetenschappen en technologieën zullen 
excellentie bevorderen via collaboratieve 
projecten gericht op verkennend 
onderzoek naar toekomstige en 
opkomende wetenschappelijke en 
technologische kansen. Als het volledige 
domein van collaboratief, verkennend 
onderzoek afgedekt wordt, van 
verkennende basiswetenschap tot 
verkennende technologische 
ontwikkelingen, en grensoverschrijdende 
samenwerking van bij het begin van het 
onderzoek bevorderd wordt, zullen 
toekomstige en opkomende 
wetenschappen en technologieën een 
Europese toegevoegde waarde verlenen 
aan het grensgebied van de moderne 
wetenschap en helpen om de 
collaboratieve kritieke massa te bereiken 
voor excellent onderzoek in heel Europa.

Or. en

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, aardsysteemwetenschappen, 
materiële wetenschappen, neuro- en 
cognitieve wetenschappen, sociale 
wetenschappen, economie (e.d.). en met de 
kunsten en menswetenschappen. Dit vergt 
niet alleen een hoogstaande kwaliteit in 
wetenschap en technologie, maar ook 
nieuwe attitudes van en interacties tussen 
een breed scala aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Radicale doorbraken met een 
transformerend effect zijn in toenemende 
mate afhankelijk van een intensieve 
samenwerking tussen wetenschappelijke en 
technologische disciplines (bijvoorbeeld 
informatie en communicatie, biologie, 
chemie, wiskunde, 
aardsysteemwetenschappen, materiële 
wetenschappen, neuro- en cognitieve 
wetenschappen, sociale wetenschappen, 
economie (e.d.). en met de kunsten en 
menswetenschappen. Dit vergt niet alleen 
een hoogstaande kwaliteit in wetenschap 
en technologie, maar ook nieuwe attitudes 
van en interacties tussen een breed scala 
aan betrokken partijen op 
onderzoeksgebied.

Or. en

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sommige ideeën kunnen weliswaar op 
kleine schaal worden ontwikkeld, maar 
andere brengen dermate grote uitdagingen 
met zich mee dat hiervoor gedurende een 
langere periode een grote gecombineerde 
inspanning vereist is. Dit wordt door de 
grote economieën overal ter wereld 
onderkend en er is dan ook sprake van 
een toenemende mondiale concurrentie 
om op de wetenschappelijke 
grensgebieden alle opkomende 
technologische kansen in kaart te brengen 
en te ontwikkelen die grote gevolgen 
kunnen hebben voor innovaties en 
aanzienlijke voordelen kunnen opleveren 
voor de samenleving. Om effectief te zijn, 
moeten dergelijke activiteiten snel en op 

Sommige ideeën kunnen weliswaar op 
kleine schaal worden ontwikkeld, maar 
andere brengen dermate grote uitdagingen 
met zich mee dat hiervoor gedurende een 
langere periode een grote gecombineerde 
inspanning vereist is. Om effectief te zijn, 
moeten dergelijke activiteiten snel en op 
grote schaal opgebouwd worden door de 
krachten van programma's op Europees, 
nationaal en regionaal niveau te bundelen 
rondom gemeenschappelijke doelen 
teneinde een kritische massa te 
ontwikkelen, synergieën te bevorderen en 
optimale hefboomeffecten te 
bewerkstelligen.
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grote schaal opgebouwd worden door de 
krachten van programma's op Europees, 
nationaal en regionaal niveau te bundelen 
rondom gemeenschappelijke doelen 
teneinde een kritische massa te
ontwikkelen, synergieën te bevorderen en 
optimale hefboomeffecten te 
bewerkstelligen.

Or. en

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De juiste combinatie van openheid en de 
uiteenlopende structuurniveaus van de 
thema's, gemeenschappen en financiering 
zal voor elke activiteit afzonderlijk worden 
gedefinieerd om de gestelde doelstellingen 
optimaal te kunnen verwezenlijken.

Schrappen

Or. en

Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – punt 2.3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Minstens 60% van de middelen voor 
toekomstige en opkomende wetenschap en 
technologie wordt besteed aan 
collaboratief, verkennend bottom-
uponderzoek op alle domeinen, terwijl ten 
hoogste 25% ervan bestemd wordt voor 
het nastreven van een aantal uitdagende 
vlaggenschipinitiatieven op het vlak van 
toekomstige en opkomende wetenschap en 
technologie.
Een stuurgroep voor toekomstige en 
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opkomende wetenschap en technologie, 
die moet bestaan uit de meest hoog 
aangeschreven en deskundige 
wetenschappers en ingenieurs, die diverse 
onderzoeksdomeinen vertegenwoordigen 
en in eigen naam optreden, verstrekt input 
en advies aan de Commissie over de 
overkoepelende wetenschappelijke 
strategie van de activiteiten op het vlak 
van toekomstige en opkomende 
wetenschap en technologie, de opstelling 
van het werkprogramma en de criteria 
voor de oproepen tot het indienen van 
voorstellen en de vaststelling van 
specifieke thema’s voor proactieve 
maatregelen en vlaggenschipinitiatieven 
op het vlak van toekomstige en 
opkomende wetenschap en technologie.
De evaluatie van projecten rond 
toekomstige en opkomende wetenschap en 
technologie moet gebaseerd zijn op niets 
meer dan strikte criteria voor excellente 
wetenschap en technologie.

Or. en

Motivering

Hoewel vlaggenschipinitiatieven op het vlak van toekomstige en opkomende wetenschap en 
technologie belangrijk zijn voor Europa, mag de financiering niet enkel naar die initiatieven 
gaan. Er moet een aanzienlijke hoeveelheid middelen besteed worden aan collaboratief, 
verkennend bottom-uponderzoek, aangezien dat onderzoek aanzienlijk kan bijdrage tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van toekomstige en opkomende wetenschap 
en technologie. De stuurgroep inzake toekomstige en opkomende wetenschap en technologie, 
met de kenmerken die hier vermeld zijn, zal de algemene resultaten die van toekomstige en 
opkomende wetenschap en technologie verwacht worden ongetwijfeld verbeteren en zal de 
totale steun voor deze specifieke doelstelling vast en zeker doen toenemen. Excellentie moet 
het enige criterium zijn op basis waarvan toekomstige en opkomende wetenschap en 
technologie geëvalueerd worden, naar het voorbeeld van de ERC.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – titel



PE489.637v02-00 68/164 PR\905549NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Marie Curie-acties 3. Marie Skłodowska-Curie-acties

Or. en

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

Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden en innovaties te 
genereren om zo het volledige potentieel 
van dat kapitaal in alle sectoren en regio's 
te benutten.

De specifieke doelstelling is het 
waarborgen van een optimale ontwikkeling 
en een dynamisch gebruik van het 
Europese intellectuele kapitaal teneinde 
nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en 
nieuwe kennis en innovaties tot stand te 
brengen om zo het volledige potentieel van 
dat kapitaal in alle sectoren en regio's te 
benutten.

Or. en

Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mobiliteitprogramma’s zullen effectieve 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
verzekeren en zullen specifieke 
maatregelen omvatten om belemmeringen 
die de mobiliteit van vrouwelijke 
onderzoekers in de weg staan, weg te 
werken.

Or. en
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Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de vervolgontwikkelingen van de 
Marie Curie-acties wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Dankzij de 
Europese competitieve 
financieringsstructuur stimuleren de Marie 
Curie-acties nieuwe, creatieve en 
innovatieve opleidingsvormen, zoals 
industriële doctoraten, waarbij partijen op 
onderwijs-, onderzoeks-, en innovatief 
gebied betrokken worden die wereldwijd 
de concurrentie aan moeten gaan om een 
reputatie als toponderzoeker te verwerven. 
Door Europese financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor de beste 
onderzoeks en opleidingsprogramma's op 
basis van de beginselen van een 
innovatieve doctoraatsopleiding in Europa, 
bevorderen deze acties ook een bredere 
verspreiding en integratie van de resultaten 
hetgeen uiteindelijk een meer 
gestructureerde doctoraatsopleiding tot 
gevolg heeft.

Door de vervolgontwikkelingen van de 
Marie Curie-acties wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Dankzij de 
Europese competitieve 
financieringsstructuur stimuleren de Marie 
Curie-acties nieuwe, creatieve en 
innovatieve opleidingsvormen, zoals 
gecombineerde of meerdere doctoraten, 
industriële doctoraten, waarbij partijen op 
onderwijs-, onderzoeks-, en innovatief 
gebied betrokken worden die wereldwijd 
de concurrentie aan moeten gaan om een 
reputatie als toponderzoeker te verwerven. 
Door Europese financiële middelen ter 
beschikking te stellen voor de beste 
onderzoeks en opleidingsprogramma's op 
basis van de beginselen van een 
innovatieve doctoraatsopleiding in Europa, 
bevorderen deze acties ook een bredere 
verspreiding en integratie van de resultaten 
hetgeen uiteindelijk een meer 
gestructureerde doctoraatsopleiding tot 
gevolg heeft.

Or. en

Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Marie Curie-subsidies worden ook 
uitgebreid tot de tijdelijke mobiliteit van 
ervaren onderzoekers en technici van 
publieke instellingen naar de particuliere 
sector en vice versa om universiteiten, 
onderzoekscentra en het bedrijfsleven aan 
te moedigen op een Europese en 

De Marie Curie-subsidies worden ook 
uitgebreid tot de tijdelijke mobiliteit van 
beginnende en ervaren onderzoekers, en 
technici van publieke instellingen naar de 
particuliere sector en vice versa om 
universiteiten, onderzoekscentra en het 
bedrijfsleven aan te moedigen op een 
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internationale schaal samen te werken. Op 
basis van hun beproefde, transparante en 
eerlijke evaluatiesysteem zullen de Marie 
Curie-acties via een internationale 
prestigieuze competitie veelbelovende 
talenten op onderzoeks- en innovatiegebied 
traceren; door dat prestige zullen 
onderzoekers gemotiveerd worden om hun 
loopbaan in Europa voort te zetten.

Europese en internationale schaal samen te 
werken. Op basis van hun beproefde, 
transparante en eerlijke evaluatiesysteem 
zullen de Marie Curie-acties via een 
internationale prestigieuze competitie 
veelbelovende talenten op onderzoeks- en 
innovatiegebied traceren; door dat prestige 
zullen onderzoekers gemotiveerd worden 
om hun loopbaan in Europa voort te zetten.

Or. en

Motivering

Het zou een goed idee zijn om deze activiteit uit te breiden naar beginnende onderzoekers, 
zodat zij bijvoorbeeld gedurende een korte periode kunnen deelnemen aan gespecialiseerde 
opleidingsactiviteiten.

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma's waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aanbieden van hoogwaardige en 
innovatieve opleidingmogelijkheden voor 
jonge onderzoekers op postacademisch 
niveau via interdisciplinaire projecten of 
doctoraatsprogramma’s waarmee 
onderzoekers hun onderzoekscurriculum 
kunnen uitbreiden en waarbij 
universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen, het mkb en andere 
sociaaleconomische groepen uit 
verschillende landen betrokken moeten 
worden. Dit leidt tot meer en betere 
loopbaanperspectieven voor jonge 
postacademische onderzoekers in zowel de 
publieke als private sector.

Or. en

Motivering

Er moet een goed evenwicht gevonden worden tussen het onderzoeksdoel en een goed 
mentoraat.
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Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
loopbaanmogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kmo's 
en andere sociaaleconomische groepen 
binnen en buiten Europa aan te bieden. Er 
zal ook ondersteuning worden gegeven aan 
een hernieuwde start van onderzoekers die 
hun loopbaan tijdelijk onderbroken hebben.

Belangrijke activiteiten in dit verband zijn 
het aansporen van ervaren onderzoekers 
om door middel van mobiliteitsacties hun 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen 
door hen aantrekkelijke 
loopbaanmogelijkheden bij universiteiten, 
onderzoeksinstellingen, bedrijven, kmo's 
en andere sociaaleconomische groepen 
binnen en buiten Europa aan te bieden, 
waardoor onderzoekers de kans krijgen 
om opleidingen te volgen en nieuwe 
kennis te verwerven in
onderzoeksorganisaties op hoog niveau in 
derde landen, en om vervolgens terug te 
keren. Er zal ook ondersteuning worden 
gegeven aan een hernieuwde start van 
onderzoekers die hun loopbaan tijdelijk 
onderbroken hebben.

Or. en

Motivering

Als onderzoekers de kans krijgen om na een opleiding in een derde land terug te keren naar 
de EU, zal dat het menselijk kapitaal van Europa op het vlak van onderzoek en innovatie ten 
goede komen.

Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijke activiteit in dit verband is 
het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
bestaande programma's open te stellen voor 

Een belangrijke activiteit in dit verband is 
het stimuleren van regionale, nationale en 
internationale organisaties om met behulp 
van een medefinancieringsmechanisme 
nieuwe programma's te creëren en 
bestaande programma's open te stellen voor 
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internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoeksloopbanen verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties.

internationale en intersectorale 
opleidingen, mobiliteit en 
loopbaanontwikkeling. Hierdoor wordt de 
kwaliteit van de onderzoeksopleidingen in 
Europa in alle loopbaanstadia vergroot, 
ook op doctoraatniveau, wordt het vrije 
verkeer van onderzoekers en 
wetenschappelijke kennis in Europa 
bevorderd, wordt de attractiviteit van 
onderzoeksloopbanen verbeterd door de 
aanwezigheid van een open werving een 
aantrekkelijke arbeidsomstandigheden en 
wordt niet alleen de samenwerking op 
onderzoeks en innovatiegebied tussen 
universiteiten, onderzoeksinstellingen en 
ondernemingen verbeterd, maar ook de 
samenwerking met derde landen en 
internationale organisaties. Er moet 
bijzondere aandacht geschonken worden 
aan gendergelijkheid en structurele 
veranderingen.

Or. en

Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 3 – punt 3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, om hiaten in de Marie Curie-
acties vast te stellen en om de effecten 
ervan te vergroten. Tegen deze achtergrond 
worden indicatoren ontwikkeld en 
gegevens over de mobiliteit, vaardigheden 
en loopbanen van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling 'Inclusieve, 
innovatieve en veilige samenlevingen'. De 

Doel is om toezicht te houden op de 
vooruitgang, hiaten en belemmeringen in 
de Marie Curie-acties vast te stellen en de 
effecten ervan te vergroten. Tegen deze 
achtergrond worden indicatoren 
ontwikkeld en gegevens over de mobiliteit, 
vaardigheden en loopbanen en de 
gendergelijkheid van onderzoekers 
geanalyseerd. Daarnaast wordt getracht om 
synergieën tussen en een nauwe 
samenwerking met de 
beleidsondersteunende maatregelen tot 
stand te brengen die gericht zijn op 
onderzoekers, hun werkgevers en 
financiers die uitgevoerd worden onder de 
specifieke doelstelling 'Verantwoordelijk 
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activiteit is daarnaast bedoeld om het 
bewustzijn te vergroten van het belang en 
de attractiviteit van onderzoeksloopbanen 
en om de onderzoeks- en 
innovatieresultaten van werkzaamheden 
die met steun van de Marie Curie-acties 
zijn uitgevoerd, beter te verspreiden.

onderzoek en innovatie'. De activiteit is 
daarnaast bedoeld om het bewustzijn te 
vergroten van het belang en de attractiviteit 
van onderzoeksloopbanen en om de 
onderzoeks- en innovatieresultaten van 
werkzaamheden die met steun van de 
Marie Curie-acties zijn uitgevoerd, beter te 
verspreiden. Ze omvat eveneens specifieke 
maatregelen om belemmeringen die de 
mobiliteit van vrouwen in de weg staan, 
weg te werken.

Or. en

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

State of the art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking. 
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het uitvoeren 
van de routekaart van het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
bevordering van een digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt 
het fundament aan menselijk kapitaal 
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 

State of the art onderzoeksinfrastructuren 
worden steeds complexer en duurder en 
vaak is hiervoor een integratie van 
uiteenlopende apparatuur, diensten en 
gegevensbronnen vereist, evenals een 
intensieve transnationale samenwerking. 
Geen enkel land beschikt zelf over 
voldoende middelen om alle 
onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen 
die het nodig heeft, waardoor Europese 
onderzoeksinfrastructuren erg 
verdienstelijk zijn gebleken: zij vormen 
een uitstekend voorbeeld van het 
bundelen van middelen en hebben de 
afgelopen veertig jaar aangetoond wat de 
toegevoegde waarde van een gezamenlijke 
aanpak is. Dankzij de Europese 
benadering van onderzoeksinfrastructuren 
is er de afgelopen jaren opmerkelijke 
vooruitgang geboekt door het uitvoeren 
van de routekaart van het Europees 
Strategieforum voor 
onderzoeksinfrastructuren (ESFRI), door 
het integreren en openstellen van nationale 
onderzoeksfaciliteiten en door het 
ontwikkelen van e-infrastructuren ter 
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en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

bevordering van een open en goed 
werkende digitale Europese 
Onderzoeksruimte. Door de netwerken van 
onderzoeksinfrastructuren in Europa wordt 
het fundament aan menselijk kapitaal 
verstevigd door het aanbieden van 
opleidingen van wereldklasse voor een 
nieuwe generatie onderzoekers, ingenieurs 
en technici en door het bevorderen van een 
interdisciplinaire samenwerking.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om te wijzen op de opgedane ervaring op het vlak van samenwerking op dit 
gebied, die het mogelijk heeft gemaakt om onderzoeksinfrastructuren uit te werken in heel 
Europa die een gevestigde waarde zijn geworden en wereldwijd een uitstekende reputatie 
genieten.

Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, bij het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 
coördineren en te rationaliseren, maar om 

Middels de vervolgontwikkeling en een 
breder gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren op het niveau 
van de Unie wordt een significante 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van 
de Europese Onderzoeksruimte. Hoewel de 
rol van de lidstaten essentieel blijft voor 
het ontwikkelen en financieren van 
onderzoeksinfrastructuren, heeft de Unie 
een belangrijke taak bij het ondersteunen 
van die infrastructuur op EU-niveau, 
bijvoorbeeld bij het coördineren van 
activiteiten van de verschillende 
onderzoeksinfrastructuren, bij het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe faciliteiten, bij het realiseren van 
een brede toegankelijkheid van nationale 
en Europese infrastructuren en bij het 
waarborgen van een samenhangend en 
effectief regionaal, nationaal, Europees en 
internationaal beleid. Het is niet alleen 
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de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

noodzakelijk om doublures te voorkomen 
en om het gebruik van faciliteiten te 
coördineren en te rationaliseren, maar om 
de beschikbare middelen ook te bundelen 
zodat de Unie op mondiaal niveau 
eveneens toegang heeft tot het gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren.

Or. en

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ICT heeft de wetenschap de afgelopen 
jaren voortdurend veranderd, doordat zij 
samenwerking op afstand, verwerking van 
grote hoeveelheden gegevens, in-silico-
experimenten en toegang tot 
hulpmiddelen die zich elders bevinden, 
mogelijk heeft gemaakt. Onderzoek is 
steeds vaker transnationaal en 
interdisciplinair en vereist daarom ICT-
infrastructuren die, net zoals de 
wetenschap zelf, supranationaal zijn. 
Daarom moet 35% van de begroting voor 
deze specifieke doelstelling naar 
onderzoek en innovatie op het vlak van e-
infrastructuren gaan.

Or. en

Motivering

Vanwege de belangrijke rol van ICT in de ontwikkeling van modern onderzoek en innovatie, 
moet er voorzien worden in een minimum aan steun voor dit soort infrastructuren.

Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter a – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten, de integratie van en 
toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren.

Doel is het waarborgen van de 
tenuitvoerlegging en het gebruik van het 
ESFRI en andere 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse, met inbegrip van de 
ontwikkeling van regionale 
partnerfacilteiten van Europees belang en 
transnationale toegang tot Europese 
onderzoeksinfrastructuren van 
wereldklasse; de integratie van en 
transnationale toegang tot nationale 
onderzoeksinfrastructuren, en de 
ontwikkeling, implementatie en het gebruik 
van e-infrastructuren om capaciteit voor 
netwerken, computergebruik en 
wetenschappelijke gegevens van 
wereldklasse op te bouwen.

Or. en

Motivering

Veel onderzoeksinfrastructuren zijn verspreid over verschillende lidstaten en hoewel de 
meerkosten van de toepassing van die infrastructuren gefinancierd worden via nationale 
vastleggingen, zal EU-financiering voor de transnationale elementen van essentieel belang 
blijken om de Europese toegevoegde waarde van die infrastructuren te realiseren.

Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is onderzoeksinfrastructuren te 
stimuleren om vroegtijdig nieuwe 
technologieën toe te passen, om O&O 
partnerschappen met het bedrijfsleven te 
bevorderen, om het industriële gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en 
om het creëren van innovatieclusters te 
stimuleren. In het kader van deze activiteit 
wordt ook steun verleend aan opleidingen 
en/of uitwisselingen van personeel en aan 
het exploiteren van 

Doel is onderzoeksinfrastructuren te 
stimuleren om vroegtijdig nieuwe 
technologieën toe te passen of te 
ontwikkelen, om O&O-partnerschappen 
met het bedrijfsleven te bevorderen, om het 
industriële gebruik van 
onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en 
om het creëren van innovatieclusters te 
stimuleren. In het kader van deze activiteit 
wordt ook steun verleend aan onderwijs en 
opleidingen en/of uitwisselingen van 
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onderzoeksinfrastructuren. personeel en aan het benutten en 
exploiteren van onderzoeksinfrastructuren, 
bijvoorbeeld via een regeling voor de 
detachering van leidinggevende 
personeelsleden en projectmanagers.

Or. en

Motivering

Momenteel staat de mobiliteit van personeelsleden binnen de Europese 
onderzoeksinfrastructuren op een laag pitje en is zij gebaseerd op individuele, ad-hoc 
oplossingen. De personeelsmobiliteit kan sterk verbeterd worden door een specifieke regeling 
uit te werken voor leidinggevenden en projectmanagers.

Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 – punt 4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen.

Doel is partnerschappen tussen de 
betrokken beleidsmakers en 
financieringsorganen te ondersteunen, 
instrumenten voor de besluitvorming in 
kaart te brengen en te monitoren en de 
internationale samenwerking te 
bevorderen. De Europese 
onderzoeksinfrastructuren krijgen steun 
bij hun activiteiten op het vlak van 
internationale betrekkingen en worden 
geraadpleegd bij de opstelling van de 
Europese strategie voor internationale 
samenwerking op het vlak van onderzoek.

Or. en

Motivering

De Europese onderzoeksinfrastructuren hebben heel wat ervaring met internationale 
samenwerking op hun respectieve domein en moeten daarom geraadpleegd worden voor het 
vaststellen van thematische prioriteiten in het kader van de opstelling van de EU-strategie 
voor internationale samenwerking op het vlak van onderzoek.



PE489.637v02-00 78/164 PR\905549NL.doc

NL

Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. TOPKWALITEIT VERSPREIDEN 
EN DE DEELNAME VERBREDEN
4 bis.1 Specifieke doelstelling
De specifieke doelstelling bestaat erin het 
potentieel van het in Europa aanwezige 
talent te benutten en ervoor te zorgen dat 
de voordelen van een door innovatie 
aangestuurde economie geoptimaliseerd 
worden en eerlijk verdeeld worden over 
alle landen, regio’s en burgers van de 
Unie.
In het VWEU staat duidelijk dat de Unie, 
met betrekking tot de doelstellingen van 
het EU-beleid betreffende onderzoek en 
technologische ontwikkeling, “in de 
gehele Unie de ondernemingen, met 
inbegrip van kleine en middelgrote 
ondernemingen, de onderzoekcentra en de 
universiteiten stimuleert bij hun 
inspanningen op het gebied van 
hoogwaardig onderzoek en hoogwaardige 
technologische ontwikkeling”.
Ervoor zorgen dat onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in alle lidstaten 
plaatsvonden, is inderdaad lang een 
belangrijke doelstelling van het EU-beleid 
geweest. Ondanks de recente neiging tot
convergentie van de innovatieprestaties 
van individuele lidstaten, bestaan er 
echter nog steeds duidelijke verschillen 
tussen de lidstaten van de EU-27, zoals 
ook is aangegeven in het scorebord voor 
de Innovatie-Unie 2011. Voorts dreigt de 
huidige financiële crisis de kloof tussen 
“innovatieleiders” en “bescheiden 
innovatoren” te vergroten doordat de 
nationale begrotingen onder druk komen 
te staan.
4bis.2 Achtergrond en de meerwaarde 
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voor de Unie
Om een duurzame, inclusieve en slimme 
samenleving tot stand te brengen, moet 
Europa de in de Unie beschikbare 
informatie zo goed mogelijk benutten en 
onbenut onderzoeks- en 
innovatiepotentieel ontsluiten. Dit is een 
wezenlijke uitdaging voor Europa, die 
bepalend zal zijn voor ons 
concurrentievermogen op internationaal 
niveau en waaraan de lidstaten niet alleen 
het hoofd kunnen bieden.
Doordat zij alle sectoren en regio’s 
aansporen om hun excellentie te bundelen 
en die gebundelde excellentie 
samenbrengen, en doordat zij excellentie 
verspreiden over het volledige 
grondgebied, zullen de voorgestelde 
activiteiten de EOR helpen versterken.
4bis.3 Grote lijnen van de activiteiten
Om ervoor te zorgen dat de financiering 
voor onderzoek en innovatie doeltreffend 
gebruikt wordt, moet Horizon 2020 
openstaan voor allerlei deelnemers, met 
inbegrip van nieuwe spelers, en moet 
ervoor gezorgd worden dat excellentie, 
waar zij aanwezig is, komt bovendrijven. 
Talent moet dan ook worden gekoesterd 
en ondersteund om open te kunnen 
bloeien en onderzoekers en innovatoren 
in Europa de gelegenheid te bieden 
gebruik te maken van de Horizon 2020-
instrumenten, -netwerken en -middelen.
De activiteiten zullen gericht zijn op het 
ontsluiten van potentiële excellentie door 
steun te verlenen voor beleidsleren en 
networking- en twinningregelingen, die de 
banden tussen wetenschappers en 
innovatoren in alle lidstaten aanhalen, 
bijvoorbeeld door uitmuntende academici 
aan te trekken tot instellingen waar 
excellent onderzoek uitgevoerd kan 
worden, door eigenaren en gebruikers van 
intellectuele-eigendomsrechten (IER) 
samen te brengen en opleidingskansen te 
stimuleren. Het gaat onder meer om de 
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volgende activiteiten:
(a) opkomende excellentiecentra in 
lidstaten en regio’s die het minder goed 
doen op het vlak van innovatie koppelen 
aan vooraanstaande internationale centra 
elders in Europa;
(b) een wedstrijd uitschrijven voor de 
oprichting van internationaal 
concurrerende onderzoekscentra in 
cohesieregio’s; de kandidaten voor de 
wedstrijd dienen teams te zijn die elk een 
innovatieve, maar minder ontwikkelde 
regio en een internationaal erkend 
excellentiecentrum elders in Europa 
omvatten;
(c) EOR-leerstoelen opzetten om 
vooraanstaande academici aan te trekken 
tot instellingen met een duidelijk 
potentieel voor toponderzoek, teneinde 
deze instellingen te helpen dit potentieel te 
verwezenlijken en zo eerlijke 
mededingingsvoorwaarden te creëren 
voor onderzoek en innovatie in de EOR;
(d) een “excellentiekeur” toekennen aan 
voorstellen voor de ERC, Marie 
Sklodowska-Curie of collaboratieve 
projecten die een positieve beoordeling 
hebben gekregen en nog geen 
financiering hebben kunnen krijgen 
vanwege begrotingsbeperkingen;
(e) een “excellentiekeur” toekennen aan 
voltooide projecten om de financiering 
van de follow-up (bv. proefprojecten, 
demonstratieprojecten of het benutten van 
de wetenschappelijke resultaten) met 
nationale en regionale middelen te 
bevorderen;
(f) ERC-“terugkeersubsidies” toekennen 
aan onderzoekers die momenteel buiten 
Europa aan de slag zijn en die willen 
terugkeren naar Europa of aan 
onderzoekers die reeds in Europa aan de 
slag zijn en in een minder ontwikkelde 
regio willen gaan werken;
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(g) minstens 5% van het bedrag voor 
activiteiten in het kader van de 
prioriteiten Industrieel leiderschap en 
Maatschappelijke uitdagingen bestemmen 
voor financiële steun voor aanvullende 
overeenkomsten die ondertekend worden 
tussen organisaties die begunstigde zijn 
van de collaboratieve onderzoeksprojecten 
en andere instellingen en organisaties, die 
met name gevestigd zijn in andere landen 
dan de landen die rechtstreeks betrokken 
zijn bij de projecten, om zo meer 
opleidingskansen te creëren (met name 
voor doctoraats- en post-
doctoraatsfuncties)
(h) succesvolle netwerken voor het tot 
stand brengen van hoogwaarde 
institutionele netwerken op het vlak van 
onderzoek en innovatie versterken. Er 
moet bijzondere aandacht worden 
geschonken aan COST om activiteiten te 
bevorderen die erop gericht zijn in heel 
Europa “pockets of excellence” 
(wetenschappelijke gemeenschappen en 
beginnende onderzoekers van 
topkwaliteit) te identificeren en onderling 
te verbinden;
i) specifieke opleidingsmechanismen 
ontwikkelen over hoe men kan deelnemen 
aan Horizon 2020, waarbij de voordelen 
van bestaande netwerken, zoals de 
nationale contactpunten, volledig benut 
moeten worden;
(j) doctorale en postdoctorale beurzen en 
geavanceerde opleidingsbeurzen 
aanbieden aan ingenieurs, opdat zij 
toegang kunnen krijgen tot alle 
internationale onderzoeksinfrastructuren 
in Europa, ook die welke beheerd worden 
door internationale wetenschappelijke 
organisaties;
k) de ontwikkeling en monitoring van 
slimme specialisatiestrategieën 
ondersteunen. Er zal een 
beleidsondersteuningsfaciliteit worden 
ontwikkeld en via internationale 
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collegiale toetsing en het delen van beste 
praktijken zal het gemakkelijker worden 
gemaakt om lering te trekken uit beleid uit 
andere regio's.
l) een online marktplaats uitwerken waar 
intellectuele eigendom aangeprezen kan 
worden om de eigenaren en gebruikers 
van IER samen te brengen.

Or. en

Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. VERANTWOORDELIJKE 
ONDERZOEK EN INNOVATIE
4 ter.1 Specifieke doelstelling
De specifieke doelstelling bestaat erin een 
effectieve dialoog tot stand te brengen 
tussen de wetenschap en de samenleving, 
om nieuw talent te rekruteren voor 
wetenschappelijke beroepen en om 
excellente wetenschap te koppelen aan 
maatschappelijk bewustzijn en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De snelle vooruitgang van het moderne 
wetenschappelijke onderzoek en de 
innovatie hebben belangrijke ethische, 
juridische en maatschappelijke 
vraagstukken opgeworpen in het kader 
waarvan de wetenschap en de 
samenleving nauwer moeten 
samenwerken en zich sterker moeten 
inzetten.
Om de juiste oplossingen te kunnen 
vinden om het hoofd te bieden aan de 
uitdagingen waarmee Europa momenteel 
geconfronteerd wordt, moeten zoveel 
mogelijk verschillende actoren betrokken 
worden bij het onderzoeks- en 
innovatieproces. De samenwerking tussen 
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wetenschap en maatschappij is 
traditioneel altijd beperkt gebleven tot een 
top-down overdracht van kennis in één 
richting: van deskundigen op burgers. Als 
we willen evolueren naar een open, 
doeltreffende en democratische 
kennismaatschappij, moet de overstap 
gemaakt worden naar een 
tweerichtingsdialoog, die verder reikt dan 
het traditionele wetenschapsonderricht of 
de huidige opvatting dat burgers enkel 
consumenten van wetenschappelijke 
bevindingen zijn. Deze aanpak van 
dialoog zal er ongetwijfeld toe leiden dat 
de wetenschap en de innovatiesector in de 
toekomst op een meer verantwoordelijke 
manier te werk zullen gaan. 
De Unie moet talent rekruteren om haar 
concurrentievoordeel in de mondiale 
economie te vergroten. Om de 1 miljoen 
extra onderzoekers te vinden die Europa 
tegen 2020 nodig heeft om de doelstelling 
van een O&O-intensiteit van 3% van het 
bbp van de Unie te bereiken, moeten de 
jongeren die het het best doen een 
loopbaan in de wetenschap nastreven, en 
moeten er verschillende arbeidskrachten 
worden aangetrokken, zowel mannen als 
vrouwen. 
Het is de laatste tijd echter steeds 
moeilijker om een groter deel van de 
jongeren warm te maken voor wetenschap
en technologie, en het is een steeds groter 
probleem in Europa dat getalenteerde 
jongeren niet voor een loopbaan in die 
sectoren kiezen. Voorts is het eveneens 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
mensen die voor een wetenschappelijke of 
technologische loopbaan gekozen hebben, 
enthousiast en gemotiveerd blijven en de 
kans krijgen om zichzelf te ontplooien, 
zonder dat zij daarvoor uit hun discipline 
moeten stappen.
Het evenwicht tussen mannen en vrouwen 
is ook duidelijk verstoord in de 
wetenschappelijke sector. Als Europa 
ervoor wil zorgen dat het een doeltreffend 
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en efficiënt onderzoeks- en 
innovatieprogramma financiert, moet het 
bijzondere aandacht schenken aan de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
de wetenschap en aan het feit dat 
genderverschillen onvoldoende worden 
meegenomen in onderzoek.
4 ter.2 Achtergrond en de toegevoegde 
waarde van de Unie
Het verruimen van de maatschappelijke 
en politieke steun voor wetenschap en 
technologie in alle lidstaten wordt een 
steeds belangrijker probleem, dat enkel 
aangescherpt wordt door de huidige 
economische crisis: in democratische 
samenlevingen moet er, om van 
wetenschap een prioriteit te maken bij 
overheidsinvesteringen, een groot 
maatschappelijk en politiek draagvlak zijn 
waarbinnen wetenschap hoog 
aangeschreven staat, moeten mensen op 
de hoogte zijn van de processen die 
worden toegepast en moeten zij de 
bijdrage van wetenschap aan kennis, de 
samenleving en economische vooruitgang 
weten te erkennen.
Een succesvolle, rijke dialoog tussen 
wetenschap en samenleving draagt 
ongetwijfeld bij tot een meer 
verantwoordelijke wetenschap en tot de 
ontwikkeling van beleid dat relevanter is 
voor de burgers. Het diverse “natuurlijke 
laboratorium” dat Europa is en de 
verschillende visies die overal op het 
continent opduiken, zorgen voor een 
meerwaarde die dialoog tussen de 
verschillende actoren nog belangrijker 
maakt.
Bovendien zal het bevorderen van een 
wetenschapscultuur in Europa de 
democratische en humanistische waarden 
versterken en de belangstelling voor 
wetenschappelijke en technologische 
loopbanen helpen aanscherpen. De 
leefbaarheid van een Europees 
wetenschaps- en technologiestelsel is 
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afhankelijk van zijn vermogen om nieuw 
talent aan te trekken.
4 ter.3 Grote lijnen van de activiteiten
De te treffen maatregelen moeten erop 
gericht zijn nieuw talent warm te maken 
voor wetenschappelijke en technologische 
studies in Europese samenlevingen en 
moeten de genderkloof bij het personeel 
dat actief is in de wetenschappelijke sector 
in de EU dichten. Er wordt tevens 
voorzien in steun om onze capaciteit te 
vergroten om wetenschappelijke en 
technologische kennis en methodes te 
integreren in besluitvormingsprocessen, 
mechanismen te ontwikkelen waarmee de 
sociale waardering van wetenschappelijke 
studierichtingen vergroot en verruimd 
kan worden, ervoor te zorgen dat 
populistische bewegingen die tegen 
wetenschap zijn niet langer ongestoord 
hun gang kunnen gaan en dat ethische en 
sociale waarden meegenomen worden in 
het hele innovatieproces.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) wetenschappelijke en technologische 
loopbanen opnieuw aantrekkelijk te 
maken voor jongeren en duurzame 
interactie tussen scholen en 
onderzoeksinstellingen te bevorderen;
(b) gendergelijkheid in zijn twee 
dimensies te verzekeren: door gelijkheid 
in onderzoeksloopbanen te verzekeren en 
genderoverwegingen mee te nemen in de 
ontwikkeling van onderzoek;
(c) ervoor te zorgen dat de samenleving 
betrokken wordt bij vraagstukken rond 
wetenschap en innovatie; de perceptie van 
wetenschap bij de burgers in de gaten te 
houden en de deelname van burgers aan 
het onderzoeks- en innovatiebeleid te 
stimuleren;
(d) burgers beter te informeren over 
wetenschap, via formeel en informeel 
wetenschappelijk onderricht en het 
verspreiden van op wetenschap gebaseerd 
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activiteiten, met name in 
wetenschapscentra, aangezien dat 
absoluut noodzakelijk is opdat de 
toekomstige samenleving voldoende 
arbeidskrachten kan leveren en hand in 
hand kan gaan met wetenschap, in het 
kader van een democratie;
(e) de vrije toegang tot wetenschappelijke 
resultaten en gegevens bevorderen om de 
wetenschappelijke excellentie en het 
economische concurrentievermogen te 
vergroten;
(f) de governance voor het ontwikkelen 
van verantwoordelijk onderzoek en 
innovatie zo uit te werken dat alle 
belanghebbenden (onderzoekers, 
overheidsinstanties, de sector) erbij 
betrokken zijn en dat er aandacht besteed 
wordt aan de behoeften en de vraag van 
de samenleving, en toezicht uit te oefenen 
op de evolutie van die governance;
(g) de kennis over wetenschappelijke 
communicatie te vergroten om de kwaliteit 
en doeltreffendheid van contacten tussen 
wetenschappers, algemene media en de 
bevolking te verbeteren.

Or. en

Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een belangrijk element van "Leiderschap 
in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-elektronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 

Een belangrijk element van "Leiderschap 
in ontsluitende en industriële 
technologieën" (KET's) zijn ontsluitende 
technologieën, gedefinieerd als micro- en 
nano-elektronica, fotonica, 
nanotechnologie, biotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricagesystemen. Deze 
multidisciplinaire, kennis- en 
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kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

kapitaalintensieve technologieën strekken 
zich uit over veel uiteenlopende sectoren 
en vormen de basis voor een aanzienlijk 
concurrentievoordeel voor de Europese 
industrie en voor het scheppen van nieuwe 
banen. Een geïntegreerde aanpak die de 
combinatie, de convergentie en het 
kruisbestuivend effect van KET's in 
verschillende innovatiecycli en 
waardeketens bevordert, kan tot 
veelbelovende resultaten leiden en de weg 
openen naar nieuwe industriële 
technologieën, producten, diensten en 
nieuwe applicaties en duurzame 
benaderingen (bijv. in ruimtevaart, 
vervoer, milieu en gezondheid, e.d.). De 
talloze interacties van KET's en 
ontsluitende technologieën zullen dan ook 
op een flexibele manier worden 
geëxploiteerd als een belangrijke bron van 
innovatie. Dit vormt een aanvulling op de 
steun voor onderzoek en innovatie met 
betrekking tot KET's die door nationale of 
regionale autoriteiten in het kader van het 
beleid uit hoofde van het Cohesiefonds 
wordt verleend voor de strategieën gericht 
op een slimme specialisatie.

Or. en

Motivering

In de huidige context is het absoluut noodzakelijk dat niet alleen het concurrentievermogen 
van Europa vergroot wordt, maar dat er ook nieuwe banen geschapen worden.

Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – alinea 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 

De ruimtevaart is een snelgroeiende sector 
die informatie oplevert die voor veel 
aspecten van de moderne samenleving van 
cruciaal belang is omdat er op 
fundamentele behoeften wordt ingespeeld, 
universele wetenschappelijke kwesties 
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worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt weliswaar alle activiteiten die 
in de ruimte worden ondernomen, maar 
dat onderzoek is op dit moment 
versnipperd over nationale programma's 
van slechts een beperkt aantal lidstaten. 
Om de concurrentievoorsprong te 
behouden, de ruimte-infrastructuur van de 
Unie in stand te houden (zoals Galileo) en 
de toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk 
(vgl. artikel 189 VWEU). Daarnaast 
vormen innovatieve downstream-diensten 
en –applicaties op basis van 
ruimtegerelateerde informatie een 
belangrijke bron van groei en nieuwe 
werkgelegenheid.

worden aangesneden en de positie van de 
Unie wordt gewaarborgd als een 
belangrijke speler op het internationale 
toneel. Het ruimtevaartonderzoek 
ondersteunt alle activiteiten die in de 
ruimte worden ondernomen. Om de 
concurrentievoorsprong te behouden, de 
ruimte-infrastructuur van de Unie in stand 
te houden (zoals Galileo) en de 
toekomstige rol van de Unie veilig te 
stellen, zijn coördinerende acties en 
investeringen op EU-niveau noodzakelijk 
(vgl. artikel 189 VWEU). Daartoe wordt 
nauw samengewerkt met het Europees 
Ruimteagentschap. Daarnaast vormen 
innovatieve downstream-diensten en –
applicaties op basis van ruimtegerelateerde 
informatie een belangrijke bron van groei 
en nieuwe werkgelegenheid en biedt de 
ontwikkeling van deze diensten en 
applicaties belangrijke kansen voor de 
Unie.

Or. en

Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Contenttechnologie en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content en creativiteit;

(d) Contenttechnologie en 
informatiebeheer: ICT voor digitale 
content, culturele sectoren, zoals 
cultuurerfgoed en toerisme, en creativiteit;

Or. en

Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)



PR\905549NL.doc 89/164 PE489.637v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) Kwantumtechnologie: een nieuwe 
generatie ICT-toestellen waarin 
kwantumfysica en informatiewetenschap 
gecombineerd worden.

Or. en

Motivering

Kwantumtechnologie is van essentieel belang om de volgende generatie ICT-toestellen te 
ontwikkelen door kwantumfysica te combineren met informatiewetenschap. Deze technologie 
ondersteunt volledig nieuwe berekeningsmethodes met krachtige, nieuwe algoritmen op basis 
van kwantumbeginselen. Dankzij de huidige mate van controle over kwantumdynamica en de 
mogelijkheid om kwantumgedrag in fysieke systemen te bepalen, kunnen er nieuwe en 
ongeziene berekenings- en communicatiemethodes worden uitgewerkt, waardoor een nieuw 
conceptueel platform tot stand kan komen dat als basis kan dienen voor een hele reeks 
potentieel baanbrekende technologieën.

Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar verwachting bestrijken deze zes
belangrijkste activiteitenlijnen het 
volledige scala aan behoeften. Daartoe 
behoort ook het industrieel leiderschap op 
het gebied van algemene ICT-gerelateerde 
oplossingen, producten en diensten die 
nodig zijn om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. De applicatie-
aangestuurde ICT-onderzoeks- en 
innovatieagenda's vallen eveneens onder 
deze activiteitenlijnen en zullen tezamen 
met de relevante maatschappelijke 
uitdaging worden ondersteund.

Naar verwachting bestrijken deze zeven 
belangrijkste activiteitenlijnen het 
volledige scala aan behoeften. Daartoe 
behoort ook het industrieel leiderschap op 
het gebied van algemene ICT-gerelateerde 
oplossingen, producten en diensten die 
nodig zijn om de grote maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. De applicatie-
aangestuurde ICT-onderzoeks- en 
innovatieagenda's vallen eveneens onder 
deze activiteitenlijnen en zullen tezamen 
met de relevante maatschappelijke 
uitdaging worden ondersteund.

Or. en



PE489.637v02-00 90/164 PR\905549NL.doc

NL

Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast moeten deze zes
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping.

Daarnaast moeten deze zeven
activiteitenlijnen ook de specifieke ICT-
onderzoeksinfrastructuren omvatten, zoals 
levende laboratoria voor grootschalige 
experimenten en infrastructuren voor de 
onderliggende cruciale ontsluitende 
technologieën en voor hun integratie in 
geavanceerde producten en innovatieve 
slimme systemen, met inbegrip van 
apparatuur, instrumenten, ondersteunende 
diensten, schone ruimten en de toegang tot 
productiefaciliteiten voor prototyping.

Or. en

Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nanotechnologieën zijn in feite een 
spectrum van zich ontwikkelende 
technologieën met een bewezen potentieel 
en met een revolutionair effect op 
bijvoorbeeld materialen, ICT, 
biowetenschappen, de gezondheidzorg en 
consumentengoederen zodra de betreffende 
onderzoeksresultaten in baanbrekende
producten en productenprocessen zijn 
omgezet.

Nanotechnologieën zijn in feite een 
spectrum van zich ontwikkelende 
technologieën met een bewezen potentieel 
en met een revolutionair effect op 
bijvoorbeeld materialen, ICT, 
biowetenschappen, de gezondheidzorg en 
consumentengoederen zodra de betreffende 
onderzoeksresultaten in concurrerende
producten en productenprocessen zijn 
omgezet.

Or. en

Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Efficiënte synthese en productie 
van nanomaterialen, nanocomponenten 
en nanosystemen.
De nadruk hierbij ligt op nieuwe 
activiteiten, een slimme integratie van 
nieuwe en bestaande processen en het 
opschalen ervan met het oog op de 
massafabricage van producten en 
flexibele productiefaciliteiten om een 
efficiënte overdracht van kennis naar 
industriële innovatie te waarborgen.

Or. en

Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Ontwikkelen van een nieuw 
instrument om nanomaterialen, -
componenten en -systemen te ontwerpen, 
simuleren, typeren en hanteren.
Werken aan het bestuderen, op beeld 
vastleggen en beheersen van de nieuwe 
nanomaterialen en systemen op 
nanoschaal.

Or. en

Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) Efficiënte synthese en fabricage van 
nanomaterialen, -componenten en -

Schrappen
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systemen
De nadruk hierbij ligt op nieuwe 
activiteiten, slimme integratie van nieuwe 
en bestaande processen en het opschalen 
ervan met het oog op de massafabricage 
van producten en multifunctionele 
productiefaciliteiten om een efficiënte 
overdracht van kennis naar industriële 
innovatie te waarborgen.

Or. en

Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten, bijvoorbeeld door CO2 
als koolstofbasis te gebruiken voor zuivere 
chemicaliën en alternatieve brandstoffen.

Daarnaast zullen nieuwe groene 
innovatieallianties en industriële symbioses 
worden bevorderd zodat de relevante 
sectoren in staat zijn om te diversifiëren, 
om hun bedrijfsmodellen uit te breiden en 
om hun afval te hergebruiken als basis voor 
nieuwe producten.

Or. en

Motivering

Te specifiek als voorbeeld, kan het toekomstige onderzoeksveld beïnvloeden.

Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek naar en ontwikkeling van 
nieuwe en innovatieve technieken en 
systemen.

Onderzoek nar en ontwikkeling van nieuwe 
en innovatieve productietechnieken voor 
materialen, componenten en systemen.
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Or. en

Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van nieuwe producten en 
applicaties, stimuleren van 
consumentengedrag dat de vraag nar 
energie vermindert en bevorderen van een 
koolstofarme productie.

Ontwikkelen van nieuwe materialen, 
componenten, producten en applicaties die
de vraag nar energie vermindert en 
bevorderen van een koolstofarme 
productie.

Or. en

Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter e – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toepassen van design en het ontwikkelen 
van convergerende technologieën om 
nieuwe bedrijfsmogelijkheden te creëren, 
met inbegrip van het behoud van
materialen met een historische of culturele 
waarde.

Toepassen van design en het ontwikkelen 
van convergerende technologieën om 
nieuwe bedrijfsmogelijkheden te creëren 
op basis van nieuwe materialen.

Or. en

Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.3 – punt 1.3.3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) Optimalisatie van het 
materiaalgebruik

Schrappen

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied 
van alternatieven voor het gebruik van 
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materialen en innovatieve zakelijke 
modellen.

Or. en

Motivering

Reeds opgenomen in andere delen.

Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3. – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van opkomende 
technologiegebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica en 
systeembiologie die veelbelovend zijn wat 
volledig nieuwe toepassingen in de 
toekomst betreft.

Ontwikkelen van opkomende 
technologiegebieden zoals synthetische 
biologie, bio-informatica en 
systeembiologie die veelbelovend zijn wat 
volledig nieuwe producten, toepassingen 
en technologieën in de toekomst betreft.

Or. en

Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.4 – punt 1.4.3. – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van een industriële 
biotechnologie ten behoeve van 
concurrerende industriële producten en 
processen (bijv. met betrekking tot de 
chemie, gezondheidszorg, mijnbouw, 
energie, pulp en papier, textiel, zetmeel en 
voedselverwerking) en rekening houdend 
met de milieudimensie ervan.

Ontwikkelen van een industriële 
biotechnologie ten behoeve van 
concurrerende industriële materialen, 
producten en duurzame processen (bijv. 
met betrekking tot chemische stoffen, 
gezondheidszorg, mijnbouw, energie, pulp 
en papier, textiel, zetmeel en 
voedselverwerking) en rekening houdend 
met de gezondheids- en milieudimensie 
ervan.

Or. en
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Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1,4 – punt 1.4.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ontwikkelen van platformtechnologieën 
(bijv. genomica, meta-genomica, 
proteomica en moleculaire instrumenten) 
om het leiderschap op dit vlak te versterken 
en het concurrentievoordeel in een groot 
aantal economische sectoren te vergroten.

Ontwikkelen van platformtechnologieën 
(bijv. genomica, meta-genomica,
proteomica, moleculaire instrumenten en 
platforms op basis van cellen) om het 
leiderschap op dit vlak te versterken en het 
concurrentievoordeel in een groot aantal 
sectoren van economisch belang te 
vergroten. Deze benadering kan het 
potentieel van nieuwe mkb-bedrijven nog 
verhogen en de tijd tot het op de markt 
brengen aanzienlijk verlagen.

Or. en

Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2. – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU verspreid
over de nationale programma's van een 
klein aantal lidstaten. Om de 
technologische en competitieve voorsprong 
te behouden, is actie op het niveau van de 
Unie vereist teneinde het 
ruimtevaartonderzoek te coördineren, de 
deelname van onderzoekers uit alle 
lidstaten te bevorderen en de 
belemmeringen te verminderen voor 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende 

Onderzoek, technologische ontwikkeling 
en innovatie vormen een essentiële 
ondersteuning van de faciliteiten in de 
ruimte die van wezenlijk belang zijn voor 
de Europese samenleving. Terwijl de 
Verenigde Staten van Amerika circa 25% 
van het ruimtevaartbudget aan O&O 
besteden, is dat in de Unie minder dan 
10%. Bovendien is het 
ruimtevaartonderzoek in de EU 
opgenomen in de nationale programma's 
van de lidstaten. Om de technologische en 
competitieve voorsprong te behouden, is 
actie op het niveau van de Unie vereist 
teneinde het ruimtevaartonderzoek te 
coördineren, de deelname van 
onderzoekers uit alle lidstaten te 
bevorderen en de belemmeringen te 
verminderen voor gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende onderzoeksprojecten 



PE489.637v02-00 96/164 PR\905549NL.doc

NL

onderzoeksprojecten op het gebied van de 
ruimtevaart. Dit moet in samenwerking 
met het Europees Ruimteagentschap (ESA) 
gebeuren. Het ESA heeft al sinds 1975 op 
een intergouvernementele basis voor een 
aantal lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
en GMES.

op het gebied van de ruimtevaart. Dit moet 
in samenwerking met het Europees 
Ruimteagentschap (ESA) gebeuren. Het 
ESA heeft al sinds 1975 op een 
intergouvernementele basis voor een aantal 
lidstaten op succesvol wijze de 
ontwikkeling van industriële satellieten en 
missies in de verre ruimte afgehandeld. 
Bovendien biedt de informatie die via 
Europese satellieten wordt verkregen in 
toenemende mate nieuwe mogelijkheden 
voor een verdere ontwikkeling van 
innovatieve satellietgerelateerde 
downstream diensten. Het gaat hierbij om 
een sector waarin doorgaans veel mkb-
bedrijven actief zijn en deze moeten dan 
ook ondersteund worden via onderzoeks-
en innovatiemaatregelen om van alle 
voordelen te kunnen profiteren die deze 
mogelijkheid biedt, en met name ook van 
de investeringen die in het kader van de 
twee kerninitiatieven van de Unie op 
ruimtegebied zijn gedaan, te weten Galileo 
en GMES.

Or. en

Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3. – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een concurrerende en ondernemende 
ruimtevaartindustrie in combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 

Dit omvat het waarborgen en ontwikkelen 
van een concurrerende, schone en 
ondernemende ruimtevaartindustrie in 
combinatie met een 
onderzoeksgemeenschap voor de ruimte 
van wereldklasse om het Europese 
leiderschap en de onafhankelijkheid binnen 
de ruimtetechnologie in stand te houden, 
om innovaties in de ruimtevaartsector te 
bevorderen en om ruimtegerelateerde 
innovaties naar terrestrische toepassingen 
te vertalen, door bijvoorbeeld het gebruik 
op afstand van detectiemethoden en 
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navigatiegegevens. navigatiegegevens.

Or. en

Motivering

Vestigt de aandacht op de verbeteringen die in de ruimtevaartsector doorgevoerd moeten 
worden op het vlak van milieu.

Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.3 – letter c – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kan in een aanzienlijk hogere mate 
gebruik worden gemaakt van gegevens van 
Europese satellieten indien er middels een 
gezamenlijke inspanning wordt getracht 
om de verwerking, validering en 
standaardisering van ruimtevaartgegevens 
te coördineren en te organiseren. Door 
innovaties in de verwerking en 
verspreiding van gegevens kan daarnaast 
een hoger rendement op investeringen in 
de ruimte-infrastructuur worden 
gerealiseerd en een bijdrage worden 
geleverd aan het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, met name 
indien dit via een mondiale actie gebeurt, 
bijvoorbeeld via het wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen 
(GEOSS), het Europese 
satellietnavigatiesysteem (Galileo) of, bij 
klimaatveranderingskwesties, via de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC).

Er kan in een aanzienlijk hogere mate 
gebruik worden gemaakt van gegevens van 
Europese satellieten indien er middels een 
gezamenlijke inspanning wordt getracht 
om de verwerking, validering en 
standaardisering van ruimtevaartgegevens 
te coördineren en te organiseren. Door 
innovaties in de verwerking en 
verspreiding van gegevens kan daarnaast 
een hoger rendement op investeringen in 
de ruimte-infrastructuur worden 
gerealiseerd en een bijdrage worden 
geleverd aan het aanpakken van de 
maatschappelijke uitdagingen, met name 
indien dit via een mondiale actie gebeurt, 
bijvoorbeeld via het wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen 
(GEOSS) en de bijdrage van Europa aan 
GMES, het Europese 
satellietnavigatiesysteem (Galileo) of, bij 
klimaatveranderingskwesties, via de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC).

Or. en

Motivering

Het verband tussen Horizon 2020 en de EU-vlaggenschipprogramma’s die betrekking hebben 
op ruimtevaart, en met name GMES, en het verband tussen GMES en het wereldwijde 
aardobservatiesysteem van systemen moeten duidelijker vermeld worden.
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Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast beschikken banken doorgaans 
niet over de capaciteit om kennisactiva 
zoals intellectuele eigendomsrechten te 
kunnen waarderen. Dat betekent dat zij 
vaak niet bereid zijn om in op kennis 
gerichte ondernemingen te investeren. 
Gevolg hiervan is dat veel gevestigde 
innovatieve ondernemingen – zowel grote 
als kleine bedrijven – geen leningen 
kunnen krijgen voor O&I-activiteiten met 
een hoger risico.

Daarnaast beschikken banken doorgaans 
niet over de capaciteit om kennisactiva 
zoals intellectuele eigendomsrechten te 
kunnen waarderen. Dat betekent dat zij 
vaak niet bereid zijn om in op kennis 
gerichte ondernemingen te investeren. 
Gevolg hiervan is dat veel gevestigde 
innovatieve ondernemingen – zowel grote 
als kleine bedrijven – geen leningen 
kunnen krijgen voor O&I-activiteiten met 
een hoger risico. De Europese 
Investeringsbank, die in naam van de 
Commissie de schuldfaciliteit beheert, 
krijgt een mandaat om leningen te 
verstrekken aan projecten die een groot 
technologisch risico inhouden en niet 
enkel om leningen te verstrekken tegen 
rentevoeten beneden de 
marktvoorwaarden aan projecten die 
weinig technologische risico’s inhouden. 
Op het vlak van energie zal de 
schuldfaciliteit gebruikt kunnen worden 
voor projecten die gemiddeld een groter 
technologisch risico inhouden dan de 
projecten die gefinancierd worden uit 
hoofde van de financieringsfaciliteit met 
risicodeling van het zevende 
kaderprogramma. Er kan eveneens een 
beroep gedaan worden op financiering in 
de vorm van ongedekte leningen. 

Or. en

Motivering

De RSFF werd tot nu toe vooral gebruikt om demonstraties van energietechnologie met een 
relatief beperkt risico te financieren. Het nieuwe instrument moet gebruikt worden om 
instrumenten die grotere risico’s inhouden te financieren. Mkb-bedrijven met beperkte 
middelen moeten mogelijk een beroep doen op ongedekte leningen om hun groeiambities in 
een vroege fase te kunnen verwezenlijken.
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Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 2 - punt 2.2 - alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze problematiek treft ook met name de 
processen voor de overdracht van kennis 
en technologie tussen publiek onderzoek, 
dat uitgevoerd wordt aan universiteiten en 
onderzoekscentra, en de bedrijfswereld, 
waarvoor het innovatiepotentieel van de 
overgedragen kennis en technologie voor 
de markt gevalideerd moet worden via de 
overeenkomstige conceptvalidatie.

Or. es

Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 2 – punt 2.3 – letter a - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie met veel potentie om resultaten 
van topniveau te behalen.

Doel is het verbeteren van de toegang tot 
schuldfinanciering — leningen, garanties, 
contragaranties en andere vormen van 
schuld- en risicofinanciering — voor 
publieke en private entiteiten en publiek-
private partnerschappen die zich bezig 
houden met onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten waarvoor 
risicodragende investeringen nodig zijn om 
tot wasdom te komen. De nadruk hierbij 
ligt op het ondersteunen van onderzoek en 
innovatie dat een groot risico inhoudt, 
maar dat ook veel potentie heeft om 
resultaten van topniveau te behalen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om met name innovatie die een groot risico inhoudt en grote winsten kan 
opleveren te steunen, aangezien dat soort innovatie vaak leidt tot radicale, baanbrekende 
innovatie, maar vaak niet op financiering kan rekenen van de traditionele financiële 
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bemiddelaars.

Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 2 - punt 2.3 - punt a – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aangezien het een van de doelstellingen 
van Horizon 2020 is om de bestaande 
kloof tussen O&O en innovatie te helpen 
dichten door de intrede op de markt van 
nieuwe en verbeterde producten en 
diensten te bevorderen, en rekening 
houdende met de essentiële rol van 
conceptvalidaties in het proces voor 
kennisoverdracht, moet bepaald worden 
welke mechanismen gebruikt kunnen 
worden voor de financiering van de 
conceptvalidatiefase, die noodzakelijk is 
om het belang, de relevantie en de 
toekomstige innoverende impact van de 
resultaten van het onderzoek of de 
overgedragen uitvinding na te gaan.

Or. es

Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 2 - punt 2.3 - punt b – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het onderdeel conceptvalidatie moet de 
processen voor de overdracht van kennis 
en technologie in de precommerciële fases 
ondersteunen, en moet gebruikt worden 
om de innoverende impact van zulke 
overdracht op de markt te vergroten, om 
zo de onzekerheid en de inherente risico’s 
die gepaard gaan met het overdragen van 
onderzoeksresultaten en uitvindingen uit 
publiek onderzoek naar de producerende 
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sector te beperken.

Or. es

Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 3 - punt 3.1 - alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voorgestelde acties zijn bedoeld om het 
nationale en regionale beleid voor 
bedrijfsinnovaties en de bijbehorende 
programma's aan te vullen, om de 
samenwerking tussen mkb-bedrijven en 
andere voor de innovatie relevante partijen 
te bevorderen, om de kloof te dichten 
tussen onderzoek/ontwikkeling en een 
geslaagde introductie op de markt, om een 
meer innovatievriendelijke 
bedrijfsomgeving te creëren (met inbegrip 
van maatregelen gericht op de vraagzijde) 
en om nieuwe technologieën, markten en 
bedrijfsmodellen te ondersteunen rekening 
houdend met het veranderende karakter 
van innovatieprocessen.

De voorgestelde acties zijn bedoeld om het 
nationale en regionale beleid voor 
bedrijfsinnovaties en de bijbehorende 
programma's aan te vullen, om de 
samenwerking tussen mkb-bedrijven en 
andere voor de innovatie relevante partijen 
te bevorderen, om de kloof te dichten 
tussen onderzoek/ontwikkeling en een 
geslaagde introductie op de markt, om een 
meer innovatievriendelijke 
bedrijfsomgeving te creëren (met inbegrip 
van maatregelen gericht op de vraagzijde) 
en andere maatregelen die erop gericht 
zijn de overdracht van publiek onderzoek 
naar de producerende sector te versterken 
en om nieuwe technologieën, markten en 
bedrijfsmodellen te ondersteunen rekening 
houdend met het veranderende karakter 
van innovatieprocessen.

Or. es

Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 3 - punt 3.2 - alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door participatie in onderzoek en innovatie 
van de Unie worden de O&O- en 
technische capaciteiten van het mkb 
versterkt, worden hun mogelijkheden om 
nieuwe kennis te genereren, te integreren 
en toe te passen vergroot en de 

Door participatie in onderzoek en innovatie 
van de Unie worden de O&O- en 
technische capaciteiten van het mkb 
versterkt, worden hun mogelijkheden om 
nieuwe kennis te genereren, te integreren 
en toe te passen vergroot en de 
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economische exploitatie van nieuwe 
oplossingen verbeterd, wordt een impuls 
gegeven aan de innovatie van producten, 
diensten en bedrijfsmodellen, wordt het 
uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten op de 
markt bevorderd en krijgen tot slot de 
kennisnetwerken van het mkb een 
internationaler karakter. Mkb-bedrijven die 
gekenmerkt worden door een goed 
innovatiebeheer waarbij zij vaak gebruik 
maken van externe expertise en 
vaardigheden, presteren beter dan andere 
mkb-bedrijven.

economische exploitatie van nieuwe 
oplossingen verbeterd, wordt een impuls 
gegeven aan de innovatie van producten, 
diensten en bedrijfsmodellen, wordt het 
uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten op de 
markt bevorderd en krijgen tot slot de 
kennisnetwerken van het mkb een 
internationaler karakter. Mkb-bedrijven die 
gekenmerkt worden door een goed 
innovatiebeheer waarbij zij vaak gebruik 
maken van externe expertise en 
vaardigheden, presteren beter dan andere 
mkb-bedrijven. Het mkb speelt tevens een 
sleutelrol als ontvanger en begunstigde 
van kennis- en technologieoverdracht, 
doordat het ervoor zorgt dat de innovatie 
die voortvloeit uit het onderzoek dat aan 
de universiteiten en de publieke 
onderzoeksinstellingen wordt uitgevoerd, 
op de markt terechtkomt.

Or. es

Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 3 – punt 3.3 – letter a - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. In dit kader wordt steun verleend 
voor alle vormen van innovatie, met 
inbegrip van niet-technologische innovatie 
en innovatie in de dienstverlening. Doel is 
om het innovatiepotentieel van het mkb te 
ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 

Mkb-bedrijven dienen in het kader van alle 
aspecten van Horizon 2020 ondersteund te 
worden. Te dien einde zal er via een 
specifiek mkb-instrument gefaseerde en 
naadloze steun worden vertrekt die de 
gehele innovatiecyclus bestrijkt. Het mkb-
instrument is voor alle soorten innovatieve 
mkb-bedrijven bedoeld die een sterke 
ambitie aan de dag leggen wat hun 
ontwikkeling, groei en internationalisering 
betreft. In dit kader wordt steun verleend 
voor alle vormen van innovatie, met 
inbegrip van niet-technologische innovatie 
en innovatie in de dienstverlening, 
aangezien elke activiteit een duidelijke 
Europese meerwaarde heeft. Doel is om 
het innovatiepotentieel van het mkb te 
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zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen.

ontwikkelen en te exploiteren door de 
financieringsbereidheid te vergroten in de 
zeer risicovolle eerste onderzoeks- en 
innovatiefasen, door innovaties te 
stimuleren en door de marktexploitatie van 
de onderzoekresultaten door de particuliere 
sector te bevorderen. Het instrument zal 
het mogelijk maken om een kwaliteitskeur 
toe te kennen aan succesvolle mkb-
bedrijven, met het oog op hun deelname 
aan openbare aanbestedingen.

Or. en

Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 3 – punt 3.3 – letter a - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle specifieke doelstellingen voor de 
maatschappelijke uitdagingen en voor het 
leiderschap in ontsluitende en industriële 
technologieën zijn op dit specifieke mkb-
instrument van toepassing en in het kader 
van beide initiatieven zullen hieraan ook 
financiële middelen worden toegewezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel II - punt 3 - punt 3.3 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) De overdracht van kennis en 
technologie tussen publiek onderzoek en 
de markt ondersteunen.
Steun voor de overdrachtsprocessen op 
het vlak van publiek onderzoek en 
innoverende mkb-bedrijven als effectief 
mechanisme om de resultaten van het 
onderzoek en de uitvindingen die in de 
universiteiten en onderzoekscentra tot 
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stand komen over te brengen naar de 
markt.

Or. es

Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de Unie stijgen: 
zorg en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig zal in diezelfde periode van 22 naar 
61 miljoen gaan. Als we deze kosten willen 
terugdringen of voorkomen dat ze 
onhoudbaar worden, zullen we er, onder 
andere, zo veel mogelijk voor moeten 
zorgen dat de gezondheid en het welzijn 
van iedereen gedurende het hele leven op 
peil blijft. In dat kader moeten we zorgen 
voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps.

De kosten van maatschappelijke en 
gezondheidszorgstelsels in de Unie stijgen: 
zorg en preventiemaatregelen voor alle 
leeftijden worden steeds duurder, het aantal 
Europeanen boven de 65 zal tussen 2008 
en 2060 naar verwachting nagenoeg 
verdubbelen van 85 miljoen tot 151 
miljoen en het aantal mensen boven de 
tachtig zal in diezelfde periode van 22 naar 
61 miljoen gaan. Als we deze kosten willen 
terugdringen of voorkomen dat ze 
onhoudbaar worden, zullen we er, onder 
andere, zo veel mogelijk voor moeten 
zorgen dat de gezondheid en het welzijn 
van iedereen gedurende het hele leven op 
peil blijft. In dat kader moeten we zorgen 
voor een doelmatige preventie, 
behandeling en beheersing van ziekte en 
handicaps. Een gestage ontwikkeling die 
enkel gebaseerd is op de kennis die 
momenteel beschikbaar is, beantwoordt 
niet aan die behoeften; er moet op zoek 
gegaan worden naar radicale nieuwe 
ideeën en kennis, die ook moeten worden 
toegepast. Om de uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden, moet er nauw 
samengewerkt worden tussen academici, 
de sector, aanbieders van gezondheidszorg 
en toezichthoudende instanties.

Or. en
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Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
neurologische en geestelijke 
gezondheidsstoornissen, overgewicht en 
obesitas en diverse functionele 
beperkingen zijn belangrijke oorzaken van 
handicaps, gezondheidsproblemen en 
voortijdig overlijden en brengen 
aanzienlijke sociale en economische kosten 
met zich mee.

Chronische aandoeningen zoals hart- en 
vaatziekten, kanker, diabetes, 
ademhalingsziekten, neurologische en 
geestelijke gezondheidsstoornissen, 
overgewicht en obesitas en diverse 
functionele beperkingen zijn belangrijke 
oorzaken van handicaps, 
gezondheidsproblemen en voortijdig 
overlijden en brengen aanzienlijke sociale 
en economische kosten met zich mee.

Or. en

Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel III - punt 1 - punt 1.1 - alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle 
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband.

Hart- en vaatziekten leiden in de Unie 
jaarlijks tot meer dan twee miljoen doden 
en dit kost de economie meer dan 192 
miljard euro terwijl kanker 
verantwoordelijk is voor een kwart van alle
sterfgevallen en doodsoorzaak nummer één 
is onder mensen tussen de 45 en 64 jaar. 
Meer dan 27 miljoen mensen in de Unie 
lijden aan diabetes en de totale kosten van 
hersenaandoeningen (waaronder begrepen, 
maar niet beperkt tot, aandoeningen die 
van invloed zijn op de geestelijke 
gezondheid) bedragen naar schatting 800 
miljard euro. Milieufactoren, levensstijl en 
sociaaleconomische factoren spelen een 
belangrijke rol bij veel van deze 
aandoeningen. Tot wel een derde van de 
wereldwijde ziektelast staat hier naar 
schatting mee in verband. Alleen al aan 
depressie lijden 165 miljoen mensen in de 
Unie, wat 118 miljard euro kosten met 
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zich meebrengt (waarvan 61% indirecte 
kosten zijn voor verzuim en 
productiviteitsverlies). 

Or. es

Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Bijlage I - deel III - punt 1 - punt 1.1 - alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen met 
een lage prevalentie maar een hoge 
morbiditeit, wat leidt tot een hoge 
mortaliteit op jonge leeftijd, die 
gecombineerd voor alle zeldzame ziekten 
miljoenen Europese kinderen treft. 
Doordat deze ziekten weinig voorkomen, 
wordt er evenwel weinig onderzoek naar 
gedaan en blijft de ontwikkeling van de 
zogenaamde weesgeneesmiddelen beperkt.

Or. es

Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ondertussen worden geneesmiddelen en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief. Hardnekkige 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid moeten worden aangepakt en 
de toegang tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.

Ondertussen worden geneesmiddelen en 
vaccinontwikkelingsprocessen duurder en 
minder effectief. Hardnekkige 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid (zo bestaat er een enorme 
behoefte aan geneesmiddelen en 
behandelingen voor zeldzame, 
verwaarloosde en auto-immuunziekten) 
moeten worden aangepakt en de toegang 
tot effectieve en adequate 
gezondheidszorgstelsels moet voor alle 
Europeanen gewaarborgd zijn.



PR\905549NL.doc 107/164 PE489.637v02-00

NL

Or. en

Motivering

Elk jaar sterven er miljoenen mensen aan armoedegerelateerde ziekten, maar ook aan diarree 
en verwaarloosde tropische ziekten. Deze ziekten worden beschouwd als 
“armoedegerelateerd” of “verwaarloosd” omdat ze op grote schaal voorkomen bij mensen 
die in de armste en meest achtergestelde omstandigheden leven. Dat geldt ook voor zeldzame 
ziekten, waarvan er minder dan 300 op de belangstelling van de biofarmaceutische sector 
kunnen rekenen, vanwege hun beperkte verspreiding en/of commerciële potentieel. Daardoor 
ontbreekt het aan O&O om geschikte preventie-, diagnose- en behandelingsinstrumenten te 
ontwikkelen.

Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare en effectieve 
producten, strategieën, interventies en 
diensten. Voorts vereist de hardnekkigheid 
van deze uitdagingen in heel Europa en in 
veel gevallen wereldwijd een respons die 
wordt getypeerd door langdurige en 
gecoördineerde steun voor samenwerking 
tussen excellente, multidisciplinaire en 
multisectorale teams.

De respons is afhankelijk van 
toponderzoek gericht op het vergroten van 
ons fundamentele begrip van gezondheid, 
ziekte, invaliditeit, ontwikkeling en 
vergrijzing (met inbegrip van 
levensduurverwachting), en van de 
naadloze en wijdverbreide vertaling van de 
resulterende en bestaande kennis naar 
innovatieve, schaalbare en effectieve 
producten, strategieën, interventies en 
diensten. Voorts vereist de hardnekkigheid 
van deze uitdagingen in heel Europa en in 
veel gevallen wereldwijd een respons die 
wordt getypeerd door langdurige en 
gecoördineerde steun voor samenwerking 
tussen excellente, multidisciplinaire en 
multisectorale teams overal ter wereld, 
onder meer door onderzoeks- en 
ontwikkelingscapaciteit beschikbaar te 
stellen in endemische gebieden.

Or. en

Motivering

De wetenschappelijke vooruitgang in de biomedische sector heeft ongeziene kansen gecreëerd 
om effectieve en betaalbare instrumenten te ontwikkelen om mondiale gezondheidsproblemen 
aan te pakken. Er bestaat nog steeds een behoefte om nieuwe farmaceutische instrumenten te 
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ontwikkelen om armoedegerelateerde en verwaarloosde ziekten op te sporen, te voorkomen en 
te behandelen. De ontdekking van een vaccin voor hiv/aids of malaria, nieuwe preventie-
instrumenten, doeltreffendere diagnosemethoden voor tuberculose en betere behandelingen 
voor leishmaniasis of slaapziekte zouden de volksgezondheid aanzienlijk verbeteren.

Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De complexiteit van de uitdaging en de 
onderlinge afhankelijkheid van de 
onderdelen vragen ook om een respons op 
Europees niveau. Veel benaderingen, 
instrumenten en technologieën kunnen in 
diverse onderzoeks- en innovatiegebieden 
met betrekking tot deze uitdaging worden 
toegepast en kunnen het beste op het 
niveau van de Unie worden ondersteund. 
Dit geldt onder andere voor de 
ontwikkeling van langlopende cohorten en 
de uitvoering van klinische proeven, het 
klinisch gebruik van '-omie's' of de 
ontwikkeling van ICT en de toepassing 
ervan in de gezondheidszorg, met name e-
gezondheid. De vereisten van specifieke 
populaties kunnen ook het beste op 
geïntegreerde wijze worden benaderd, 
bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 
gestratificeerde en/of gepersonaliseerde 
geneesmiddelen, bij de behandeling van 
zeldzame ziekten en bij het bieden van 
oplossingen op het gebied van ondersteund 
en zelfstandig wonen.

De complexiteit van de uitdaging en de 
onderlinge afhankelijkheid van de 
onderdelen vragen ook om een respons op 
Europees niveau. Veel benaderingen, 
instrumenten en technologieën kunnen in 
diverse onderzoeks- en innovatiegebieden 
met betrekking tot deze uitdaging worden 
toegepast en kunnen het beste op het 
niveau van de Unie worden ondersteund. 
Dit geldt onder andere voor inzicht in de 
moleculaire oorsprong van de ziekte, de 
identificatie van innovatieve 
behandelingsstrategieën, de 
multidisciplinaire toepassing van kennis 
op het vlak van fysica, chemie en 
systeembiologie op 
gezondheidsbeheersing, de ontwikkeling 
van langlopende cohorten en de uitvoering 
van klinische proeven, het klinisch gebruik 
van '-omie's' of de ontwikkeling van ICT 
en de toepassing ervan in de 
gezondheidszorg, met name e-gezondheid. 
De vereisten van specifieke populaties 
kunnen ook het beste op geïntegreerde 
wijze worden benaderd, bijvoorbeeld bij de 
ontwikkeling van gestratificeerde en/of 
gepersonaliseerde geneesmiddelen, bij de 
behandeling van armoedegerelateerde, 
verwaarloosde en zeldzame ziekten en bij 
het bieden van oplossingen op het gebied 
van ondersteund en zelfstandig wonen.

Or. en
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Motivering

Hoewel 90% van alle ziekten wereldwijd mensen in ontwikkelingslanden treft, wordt slechts 
10% van de mondiale gezondheidsuitgaven besteed aan deze ziekten. Tussen 1975 en 2000 
werden van de 1393 geneesmiddelen die ontwikkeld werden in die periode, slechts 16 
geneesmiddelen ontwikkeld voor ziekten die hoofdzakelijk mensen in ontwikkelingslanden 
treffen. Het is dan ook van essentieel belang om de kloven in het onderzoek te dichten en 
betere en aangepaste behandelingen te ontwikkelen voor deze ziekten.

Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het effect van maatregelen op het 
niveau van de Unie te maximaliseren zal 
ondersteuning worden geboden voor het 
volledige spectrum van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten, variërend van 
fundamenteel onderzoek via de vertaling 
van kennis tot uitgebreide onderzoeken en 
demonstratieactiviteiten waarbij 
particuliere investeringen worden 
gemobiliseerd en tot publieke en pre-
commerciële inkoop van nieuwe 
producten, diensten en schaalbare 
oplossingen, die zo nodig interoperabel 
zijn en worden ondersteund door 
vastgestelde normen en/of 
gemeenschappelijke richtsnoeren. Deze 
gecoördineerde Europese inspanning zal 
bijdragen aan de huidige ontwikkeling van 
de Europese onderzoeksruimte en zal, waar 
gewenst, ook worden gekoppeld aan 
activiteiten die zijn ontwikkeld in het kader 
van het programma Gezondheid voor groei 
en het Europees partnerschap voor 
innovatie inzake actief en gezond ouder 
worden.

Om het effect van maatregelen op het 
niveau van de Unie te maximaliseren zal 
ondersteuning worden geboden voor het 
volledige spectrum van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten, variërend van 
fundamenteel onderzoek via de vertaling 
van fundamentele kennis over ziekten in 
nieuwe behandelmethodes, tot uitgebreide 
onderzoeken en demonstratieactiviteiten 
waarbij particuliere investeringen worden 
gemobiliseerd en tot publieke en pre-
commerciële inkoop van nieuwe 
producten, diensten en schaalbare 
oplossingen, die zo nodig interoperabel 
zijn en worden ondersteund door 
vastgestelde normen en/of 
gemeenschappelijke richtsnoeren. Om de 
strategische coördinatie van 
gezondheidsonderzoek en -innovatie in 
alle onderdelen van Horizon 2020 te 
bevorderen en transnationaal medisch 
onderzoek te stimuleren, wordt 
dienovereenkomstig een sectorale 
stuurgroep voor gezondheid opgericht.
Deze coördinatie kan uitgebreid worden 
naar andere programma’s en 
instrumenten die verband houden met 
deze uitdaging. Deze gecoördineerde 
Europese inspanning zal de 
wetenschappelijke en personeelscapaciteit 
voor gezondheidsonderzoek vergroten en 
bijdragen aan de huidige ontwikkeling van 
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de Europese onderzoeksruimte en zal, waar 
gewenst, ook worden gekoppeld aan 
activiteiten die zijn ontwikkeld in het kader 
van het programma Gezondheid voor groei 
en het Europees partnerschap voor 
innovatie inzake actief en gezond ouder 
worden.

Or. en

Motivering

Om een op uitdagingen gebaseerde aanpak toe te passen, moet de strategische planning van 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten op een gecoördineerde manier verlopen. Coördinatie kan 
helpen om versnippering tegen te gaan en het gebruik van technologische en 
infrastructuurhulpmiddelen door de volledige onderzoeksgemeenschap voor deze uitdaging 
verbeteren.

Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.

Geslaagde pogingen om ziekten, handicaps 
en verminderde functionaliteit te 
voorkomen, beheersen, behandelen en 
genezen, worden ondersteund door een 
fundamenteel inzicht in de determinanten 
en oorzaken, processen en gevolgen ervan 
alsook in de factoren die aan een goede 
gezondheid en aan welbevinden ten 
grondslag liggen. Effectieve 
gegevensuitwisseling, gestandaardiseerde 
gegevensverwerking en de koppeling van 
deze gegevens aan grootschalige 
cohortstudies zijn ook van cruciaal belang 
evenals de vertaling van 
onderzoeksresultaten naar de klinische 
praktijk, met name door uitvoering van 
klinische proeven.

Or. en

Motivering

Standaardisatie is nodig om een efficiënte uitwisseling en een efficiënt gebruik van gegevens 
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mogelijk te maken.

Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten zijn een mondiaal probleem en de 
kloven op het vlak van onderzoek moeten 
gedicht worden door te zorgen voor 
innovatie op basis van de behoeften van 
patiënten. Het feit dat oude besmettelijke 
ziekten, zoals tuberculose, opnieuw 
opduiken in Europa, dat ziekten die met 
inentingen voorkomen kunnen worden 
steeds vaker voorkomen in ontwikkelde 
landen en dat het probleem van 
antimicrobiële resistentie blijft toenemen, 
wijst er nogmaals op dat een alomvattende 
benadering en meer overheidssteun voor 
O&O noodzakelijk zijn om ziekten te 
voorkomen die jaarlijks miljoenen 
mensen doden.

Or. en

Motivering

Hiertoe werd opgeroepen in de resolutie van het Europees Parlement over belangrijke en 
verwaarloosde ziekten in ontwikkelingslanden (2005/2047(INI)). Volgens de WHO 
verspreiden multiresistente tuberculose (MDR-TB) en extreem medicijnresistente tuberculose 
(XDR-TB) zich aan een alarmerend tempo over West-Europa.

Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 1 – punt 1.3 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder milieu- en klimaatgerelateerde
factoren), verbetering van de 
gezondheidsbevordering en 

Specifieke activiteiten zijn onder andere: 
inzicht in de gezondheidsdeterminanten 
(waaronder genetische, pathogene, milieu-
, klimaat- en armoedegerelateerde
factoren), verbetering van de 
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ziektepreventie, inzicht in ziekten en betere 
diagnostisering; de ontwikkeling van 
effectieve controleprogramma's en een 
betere beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van betere 
preventieve vaccins; het gebruik van in-
silico geneesmiddelen voor betere 
ziektebeheersing en -prognoses, 
ziektebehandeling, kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, actief ouder worden, 
zelfstandig en ondersteund wonen, 
individuele verantwoordelijkheid voor het 
zelf beheren van de gezondheid, het 
bevorderen van geïntegreerde zorg; 
verbetering van wetenschappelijke 
instrumenten en methoden om 
beleidsvorming en regelgevingsbehoeften 
te ondersteunen; optimalisering van de 
efficiëntie en effectiviteit van 
gezondheidszorgstelsels en vermindering 
van ongelijkheden door besluitvorming op 
basis van feitenmateriaal en de 
verspreiding van beste praktijken, en 
innovatieve technologieën en 
benaderingen.

gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie; inzicht in de oorsprong 
ziekten en betere diagnostisering; de 
ontwikkeling van effectieve 
controleprogramma's en een betere 
beoordeling van de vatbaarheid voor 
bepaalde ziekten; betere bewaking en 
paraatheid; de ontwikkeling van nieuwe en 
betere preventieve vaccins en medicijnen; 
het gebruik van in-silico geneesmiddelen 
voor betere ziektebeheersing en -
prognoses, de ontwikkeling van 
aangepaste behandelingen en 
ziektebehandeling; kennisoverdracht aan 
de klinische praktijk en schaalbare 
innovatiemaatregelen, waarbij rekening 
gehouden wordt met de psychosociale 
aspecten, de verbetering van de 
regelgevingsprocedures en steun voor 
activiteiten rond toegang; betere 
vergaring en beter gebruik van 
gezondheidsgegevens, gestandaardiseerde 
technieken voor gegevensanalyse; gezond 
en actief ouder worden, zelfstandig en 
ondersteund wonen, individuele 
verantwoordelijkheid voor het zelf beheren 
van de gezondheid, het bevorderen van 
geïntegreerde zorg; verbetering van 
wetenschappelijke instrumenten en 
methoden om beleidsvorming en 
regelgevingsbehoeften te ondersteunen; 
optimalisering van de efficiëntie en 
effectiviteit van gezondheidszorgstelsels en 
vermindering van verschillen op het vlak 
van gezondheid en ongelijkheden door 
besluitvorming op basis van 
feitenmateriaal en de verspreiding van 
beste praktijken, en innovatieve 
technologieën en benaderingen. Bij al deze 
activiteiten wordt terdege rekening 
gehouden met gender- en 
geslachtsanalyses. De activiteiten moeten 
de kansen die een werkelijk 
interdisciplinaire benadering biedt, ten 
volle benutte en kennis uit elk van de zes 
uitdagingen en de overige pijlers 
combineren om duurzame oplossingen op 
het desbetreffende gebied te verzekeren. 
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De actieve betrokkenheid van aanbieders 
van gezondheidszorg moet gestimuleerd 
worden om een snel gebruik en snelle 
toepassing van de resultaten te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

Naast omgevingsfactoren zijn ook de sociale status en het geslacht belangrijke 
gezondheidsdeterminanten. Zo verkeren arme mensen om verschillende redenen vaker in 
slechte gezondheid (bijvoorbeeld toegang tot gezondheidszorg, blootstelling aan ongezonde 
leefomstandigheden, ondervoeding, enz.).

Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, 
marien en maritiem onderzoek en de bio-
economie

2. voedselzekerheid, een duurzame 
landbouw, gezond en duurzaam marien en 
maritiem onderzoek en bio-economie;

Or. en

Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – punt 2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een 
toereikende voorziening van veilige en 
kwalitatief hoogwaardige voeding en 
andere producten van biologische 
oorsprong te garanderen door productieve 
en grondstofzuinige primaire 
productiesystemen die daaraan gerelateerde 
ecosysteemdiensten bevorderen te 
ontwikkelen in combinatie met 
concurrerende en koolstofarme 
toevoerketens. Op deze manier zal de 
overgang naar een duurzame Europese bio-

De specifieke doelstelling is een 
toereikende voorziening van veilige en 
kwalitatief hoogwaardige gezonde voeding 
en andere producten van biologische 
oorsprong te garanderen door productieve 
en grondstofzuinige primaire 
productiesystemen en systemen voor de 
verwerking van levensmiddelen die
daaraan gerelateerde ecosysteemdiensten 
bevorderen te ontwikkelen in combinatie 
met concurrerende en koolstofarme 
toevoerketens. Op deze manier zal de 
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economie worden versneld. overgang naar een duurzame Europese bio-
economie worden versneld.

Or. en

Motivering

Gezien de huidige voedingspatronen, wordt gezonde voeding in Europa steeds belangrijker 
om de gezondheidsnormen te verbeteren en de risico’s te beperken. Anderzijds wordt er bij 
het productieproces van levensmiddelen ook gebruikgemaakt van processen voor de 
vervaardiging van verwerkte levensmiddelen, waar dan ook rekening mee gehouden moet 
worden.

Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – punt 2.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een volledig functionele Europese bio-
economie – waaronder de duurzame 
productie van hernieuwbare hulpbronnen 
afkomstig van land en uit zee en de 
omzetting ervan naar voedsel, biologische 
producten en bio-energie alsook de daaraan 
gerelateerde publieke goederen – zal een 
grote Europese toegevoegde waarde 
genereren. Als ze op duurzame wijze wordt 
beheerd, kan een dergelijke economie de 
milieuvoetafdruk van de primaire productie 
en de toeleveringsketen als geheel 
verkleinen. Ze kan het 
concurrentievermogen ervan vergroten en 
werkgelegenheid en zakelijke kansen 
bieden voor plattelands- en 
kustontwikkeling. De uitdaging op het 
gebied van voedselzekerheid, duurzame 
landbouw en aan de algehele bio-economie 
gerelateerde uitdagingen zijn van Europese 
en mondiale aard. Maatregelen op het 
niveau van de Unie spelen een cruciale rol 
bij het samenbrengen van clusters om het 
noodzakelijke draagvlak en kritische massa 
tot stand te brengen ter aanvulling van 
inspanningen door afzonderlijke of 
groepen lidstaten. Een benadering met 
verschillende spelers zorgt voor de nodige 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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kruisbestuiving en interactie tussen 
onderzoekers, bedrijven, boeren, 
fabrikanten, adviseurs en eindgebruikers. 
Een en ander dient zich ook op het niveau 
van de Unie af te spelen om te zorgen voor 
samenhang bij een sectoroverschrijdende 
aanpak van deze uitdaging en een sterke 
koppeling met relevant beleid van de Unie. 
Coördinatie van onderzoek en innovatie op 
EU niveau zal de vereiste veranderingen in 
de hele Unie stimuleren en helpen 
versnellen.

Or. en

Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – punt 2.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderzoek en ontwikkeling kennen 
raakvlakken met een breed spectrum van 
EU-beleid en daaraan gerelateerde doelen, 
zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (met name het beleid voor 
plattelandsontwikkeling) en het Europees 
Partnerschap voor innovatie voor de 
productiviteit en duurzaamheid van de 
landbouw, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem 
beleid, het Europees programma inzake 
klimaatverandering, de kaderrichtlijn 
water, het actieplan bosbouw, de 
thematische strategie voor 
bodembescherming, de 
biodiversiteitsstrategie voor 2020 van de 
EU, het strategisch energietechnologieplan, 
het EU-innovatie- en industriebeleid, 
extern beleid en beleid voor 
ontwikkelingshulp, 
plantgezondheidsstrategieën, strategieën 
inzake diergezondheid en -welzijn en 
regelgevingskaders ter bescherming van 
het milieu, de gezondheid en de veiligheid, 
ter bevordering van efficiënt gebruik van 

Onderzoek en ontwikkeling kennen 
raakvlakken met een breed spectrum van 
EU-beleid en daaraan gerelateerde doelen, 
zoals het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (met name het beleid voor 
plattelandsontwikkeling) en het Europees 
Partnerschap voor innovatie voor de 
productiviteit en duurzaamheid van de 
landbouw, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, het geïntegreerd maritiem 
beleid, het Europees programma inzake 
klimaatverandering, de kaderrichtlijn 
water, het actieplan bosbouw, de 
thematische strategie voor 
bodembescherming, de 
biodiversiteitsstrategie voor 2020 van de 
EU, het strategisch energietechnologieplan, 
het EU-innovatie- en industriebeleid, 
extern beleid en beleid voor 
ontwikkelingshulp, 
plantgezondheidsstrategieën, strategieën 
inzake diergezondheid en -welzijn en 
regelgevingskaders ter bescherming van 
het milieu, de gezondheid en de veiligheid, 
ter bevordering van efficiënt gebruik van 
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grondstoffen en klimaatmaatregelen, en 
voor afvalbeperking. Een betere integratie 
van onderzoek en innovatie op het gebied 
van hieraan gerelateerd EU beleid zal de 
Europese meerwaarde ervan sterk ten 
goede komen, zorgen voor een 
hefboomeffect, de maatschappelijke 
relevantie vergroten en bijdragen tot de 
verdere ontwikkeling van duurzaam beheer 
van land, zeeën en oceanen en bio-
economische markten.

grondstoffen en klimaatmaatregelen, en 
voor afvalbeperking. Een betere integratie 
van de volledige cyclus van fundamenteel 
onderzoek tot innovatie op het gebied van 
hieraan gerelateerd EU-beleid zal de 
Europese toegevoegde waarde ervan sterk 
ten goede komen, zorgen voor een 
hefboomeffect, de maatschappelijke 
relevantie vergroten, gezonde 
levensmiddelen opleveren en bijdragen tot 
de verdere ontwikkeling van duurzaam 
beheer van land, zeeën en oceanen en bio-
economische markten.

Or. en

Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) Duurzame land- en bosbouw (a) Duurzame landbouw, met inbegrip van 
veeteelt, en bosbouw

Or. en

Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – punt 2.3 – letter c – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Benutting van het potentieel van 
aquatische biologische rijkdommen

(c) Benutting van het potentieel van 
visserij, aquacultuur en mariene 
biotechnologie

Or. en
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Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 2 – punt 2.3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Horizontaal marien en maritiem 
onderzoek
De exploitatie van levende en niet-levende 
mariene hulpbronnen en het gebruik van 
verschillende mariene energiebronnen en 
alle verschillende manieren waarop 
gebruikgemaakt wordt van de zeeën 
stellen ons voor een aantal horizontale 
wetenschappelijke en technologische 
uitdagingen. Zeeën en oceanen spelen een 
cruciale rol in het regelen van het 
klimaat, maar zij worden zwaar getroffen 
door de menselijke activiteiten op het 
land, aan de kust en op zee en door de 
klimaatverandering. De overkoepelende 
doelstelling bestaat erin horizontale 
mariene en maritieme wetenschappelijke 
en technologische kennis te ontwikkelen 
met het oog op het ontsluiten van het 
blauwe groeipotentieel in alle mariene en 
maritieme sectoren, waarbij tegelijkertijd 
het mariene milieu beschermd moet 
worden en voorzien moet worden in 
aanpassingen aan de klimaatverandering. 
Deze strategische, gecoördineerde aanpak 
van marien en maritiem onderzoek voor 
alle uitdagingen en pijlers van Horizon
2020 zal de tenuitvoerlegging van het 
relevante EU-beleid eveneens bevorderen, 
om zo de belangrijkste doelstellingen op 
het vlak van blauwe groei te 
verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Een strategische, gecoördineerde aanpak voor marien en maritiem onderzoek voor alle 
uitdagingen en pijlers van Horizon 2020 is noodzakelijk om de planning van verbintenissen 
op lange termijn en de coördinatie tussen de lidstaten en de belanghebbenden te waarborgen. 
Daar moet dringend gebeuren om de belangrijkste doelstellingen voor blauwe groei uit het 
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geïntegreerd maritiem beleid van de EU en de doelstellingen van de EU-strategie voor 
marien en maritiem onderzoek te verwezenlijken.

Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3 – punt 3.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Om deze doelstellingen te halen zal 
het energiesysteem moeten worden 
aangepast om tot een combinatie van een 
koolstofarm profiel, energiezekerheid en 
betaalbaarheid te komen terwijl 
tegelijkertijd het economisch 
concurrentievermogen van Europa wordt 
versterkt. Europa is momenteel nog heel 
ver van deze algemene doelstelling 
verwijderd. 80% van het Europese 
energiesysteem is nog steeds afhankelijk 
van fossiele brandstoffen en de sector 
produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

De Unie streeft ernaar de emissies van 
broeikasgassen in 2020 tot 20% onder het 
niveau van 1990 te hebben 
teruggedrongen, met een verdere 
vermindering tot 80 -95% in 2050. 
Bovendien moet in 2020 20% van het 
uiteindelijke energieverbruik bestaan uit 
hernieuwbare brandstoffen en hanteert zij 
een streefcijfer voor energie efficiëntie van 
20%. Tegen 2020 moet de uitstoot van 
broeikasgassen met 80-95% verminderd 
worden. Alle scenario’s voor het 
koolstofarm maken van de EU uit het 
Stappenplan energie 2050 tonen aan dat 
technologieën voor hernieuwbare energie 
tegen de helft van deze eeuw het grootste 
aandeel van de 
energievoorzieningstechnologieën zullen 
uitmaken. Daarom moet tweederde van de 
begroting voor deze uitdaging naar 
onderzoek en innovatie op het vlak van 
hernieuwbare energie gaan. Om deze 
doelstellingen te halen zal het 
energiesysteem moeten worden aangepast 
om tot een combinatie van een koolstofarm 
profiel, energiezekerheid en betaalbaarheid 
te komen terwijl tegelijkertijd het 
economisch concurrentievermogen van 
Europa wordt versterkt. Europa is 
momenteel nog heel ver van deze 
algemene doelstelling verwijderd. 80% van 
het Europese energiesysteem is nog steeds 
afhankelijk van fossiele brandstoffen en de 
sector produceert 80% van alle 
broeikasgasemissies van de EU. Jaarlijks 
wordt 2,5% van het bruto binnenlands 
product (bbp) van de Unie besteed aan de 
invoer van energie en dat percentage zal 
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waarschijnlijk nog verder stijgen. Als deze 
trend zich voortzet, zal dat leiden tot een 
totale afhankelijkheid van de invoer van 
olie en gas in 2050. Als gevolg van 
schommelende energieprijzen op de 
wereldmarkt in combinatie met zorgen 
over de zekerheid van het aanbod besteden 
Europese industrieën en consumenten een 
steeds groter deel van hun inkomen aan 
energie.

Or. en

Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 3 – punt 3.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van 
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met 
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 

De middelen die nodig zijn om het SET-
plan volledig uit te voeren, bedragen naar 
schatting 8 miljard EUR per jaar gedurende 
de komende tien jaar. Dit gaat de 
draagkracht van afzonderlijke lidstaten of 
belanghebbenden uit de onderzoekswereld 
en uit het bedrijfsleven alleen ver te boven. 
Er zijn investeringen in onderzoek en 
innovatie op EU niveau nodig, in 
combinatie met de mobilisatie van
Europese inspanningen in de vorm van 
gezamenlijke tenuitvoerlegging en risico 
en capaciteitsverdeling. De financiering 
door de Unie van onderzoek inzake energie 
en innovatie vormt derhalve een aanvulling 
op de activiteiten van de lidstaten doordat 
de nadruk wordt gelegd op activiteiten met 
een duidelijke Europese toegevoegde 
waarde, met name activiteiten met een 
groot potentieel om als hefboom te 
fungeren voor nationale middelen en moet 
gericht zijn op het ondersteunen van 
projecten tussen partners uit verschillende 
landen die willen samenwerken. Op EU 
niveau ondernomen acties ondersteunen 
langetermijnprogramma's met grote risico's 
en hoge kosten die de spankracht van 
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activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

individuele lidstaten te boven gaan, 
bundelen inspanningen om de 
investeringsrisico's bij grootschalige 
activiteiten zoals demonstraties op 
industriële schaal te verminderen, en 
ontwikkelen Europa-brede, interoperabele 
energieoplossingen.

Or. en

Motivering

De regelingen van de lidstaten voor de nationale financiering van onderzoek zijn 
ontoereikend om internationale projecten te financieren (de kalender van de oproepen komt 
niet overeen, de evaluatiecriteria verschillen, het toepassingsgebied van de programma's of 
de programmavoorschriften lopen uiteen). Een mechanisme voor de financiering van 
onderzoek of innovatie waarin grensoverschrijdend wordt samengewerkt is dan ook meer dan 
wenselijk. Het beheer van zulk programma is een taak die bijna per definitie op EU-niveau 
moet worden uitgevoerd.

Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is een Europees 
vervoerssysteem tot stand te brengen dat 
grondstofzuinig, milieuvriendelijk, veilig 
en naadloos functioneert ten behoeve van 
de burgers, de economie en de 
maatschappij.

De specifieke doelstelling is een Europees 
vervoerssysteem tot stand te brengen dat 
grondstofzuinig, milieuvriendelijk, veilig 
en naadloos functioneert ten behoeve van 
de burgers, de economie en de 
maatschappij. Dat vervoersysteem moet 
aansluiten op de filosofie achter “gezond 
ouder worden” en bijgevolg alle burgers 
ten goede komen, ongeacht hun leeftijd, 
geslacht of handicap, maar moet tevens de 
beginselen van "universele ontwerpen" 
toepassen. 

Or. en

Motivering

Onderzoek heeft aangetoond dat onder meer banen, gezinsstructuren en cultuur bepalen hoe 
burgers zich bewegen in de omgeving van een stad. De verschillende factoren die de 
reispatronen bepalen, zoals geslacht, leeftijd, cultuur en economische positie, zijn dan ook 
van essentieel belang voor de voltooiing van zulk Europees vervoersysteem.
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Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – letter b – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op verbetering van de 
intermodaliteit en de toepassing van 
slimme oplossingen voor planning en 
beheer en op een drastische vermindering 
van het aantal ongelukken en het effect van 
veiligheidsrisico's.

De activiteiten zijn gericht op het 
verminderen van congestie, vergroting van 
de toegankelijkheid en afstemming van de 
behoeften van gebruikers door geïntegreerd 
vervoer en logistiek van deur tot deur te 
bevorderen, op het vlotter laten verlopen 
van intermodale oplossingen voor 
passagiers (intermodale ticketsystemen); 
op verbetering van de intermodaliteit en de 
toepassing van slimme oplossingen voor 
planning en beheer en op een drastische 
vermindering van het aantal ongelukken 
(bijvoorbeeld door de communicatie 
tussen infrastructuur, wegbeheerders en 
voertuigen te verbeteren via slimme 
systemen, door meer inzicht te verwerven 
in het gedrag van mensen die deelnemen 
aan het verkeer om zo de technologische 
veiligheidsoplossingen in de voertuigen te 
verbeteren, en door aan primaire en 
secundaire preventie te doen in het kader 
van verkeersveiligheid) en het effect van 
veiligheidsrisico's (bijvoorbeeld door 
betrouwbare systemen te ontwikkelen voor 
het opsporen van dreigingen in de 
luchtvaart of door opnametoestellen te 
ontwikkelen voor maritieme veiligheid).

Or. en

Motivering

Intermodaliteit is van essentieel belang om de Europese vervoersystemen te verbeteren. Er 
moeten dan ook eenvoudige en innovatieve oplossingen aangereikt worden aan de gebruikers 
om de leefbaarheid en ontwikkeling ervan te stimuleren.

Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 4 – punt 4.3 – punt c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Slimme logistiek
Het is de bedoeling om opkomende 
nieuwe consumptiepatronen te verzoenen 
met een efficiënte toeleveringsketen voor 
grondstoffen en een optimale distributie 
van goederen in de laatste kilometers.
De activiteiten moeten erop gericht zijn 
meer inzicht te verwerven in de impact 
van nieuwe en toekomstige 
consumptiepatronen en in de logistiek van 
stedelijk vrachtvervoer, in het verkeer en 
in congestie; nieuwe IT- en 
beheerinstrumenten te ontwikkelen voor 
logistiek, door betere real-time 
informatiesystemen te ontwikkelen om de 
verkeersstromen in het vrachtvervoer te 
beheren, te traceren en te volgen, en door 
de integratie en communicatie aan boord 
en met de infrastructuur te verbeteren; 
onconventionele systemen te ontwikkelen 
voor de distributie van goederen; 
concurrerende intermodale oplossingen te 
ontwikkelen voor de toeleveringsketen en 
logistieke platforms te ontwikkelen om de 
verkeersstromen van het vrachtvervoer te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Slimme logistiek zal van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling van Europese 
vervoersystemen en moet daarom in het kader van deze uitdaging vermeld worden als een 
groep activiteiten.

Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 

Het toenemende effect van de 
klimaatverandering en milieuproblemen, 
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zoals verzuring van de oceaan, smeltende 
ijskappen op de Noordpool, aantasting en 
gebruik van het landschap, watertekorten, 
chemische vervuiling en verlies van 
biodiversiteit, tonen aan dat de planeet de 
grenzen van de duurzaamheid nadert. 
Zonder verbeteringen op het gebied van 
efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40% 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt. 
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

zoals verzuring van de oceaan, 
veranderingen in de oceaanstromen, 
stijgende zeewatertemperaturen, 
smeltende ijskappen op de Noordpool, 
aantasting en gebruik van het landschap, 
watertekorten, chemische vervuiling en 
verlies van biodiversiteit, tonen aan dat de 
planeet de grenzen van de duurzaamheid 
nadert. Zonder verbeteringen op het gebied 
van efficiëntie zal de vraag naar water het 
aanbod over twintig jaar met 40% 
overschrijden. Bossen verdwijnen in het 
schrikbarend hoge tempo van 5 miljoen 
hectare per jaar. Wisselwerking tussen 
hulpbronnen kan tot systeemrisico's leiden 
– waarbij de uitputting van één hulpbron 
een onomkeerbaar kantelpunt voor andere 
hulpbronnen en ecosystemen veroorzaakt. 
Op grond van de huidige trends is tegen 
2050 het equivalent van meer dan twee 
planeten aarde nodig om de groeiende 
wereldbevolking te kunnen onderhouden.

Or. en

Motivering

Veranderingen in de oceaanstromen en stijgingen van de temperatuur van het zeewater 
kunnen aanzienlijke, ongewenste gevolgen hebben voor het milieu.

Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks en innovatie inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Innovatie op deze terreinen 
biedt kansen voor groei en 

Vergroting van de beschikbaarheid van 
grondstoffen vergt gecoördineerde 
onderzoeks en innovatie inspanningen in 
diverse disciplines en sectoren om te 
zorgen voor veilige, economisch haalbare, 
milieuvriendelijke en maatschappelijk 
aanvaarde oplossingen in de hele 
waardeketen (exploratie, winning, 
verwerking, hergebruik, recycling en 
vervanging). Onder waterproblematiek 
wordt onder meer verstaan het gebruik 
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werkgelegenheid alsook innovatieve opties 
waarbij wetenschap, technologie, de 
economie, beleid en governance een rol 
spelen. Om deze reden wordt een
Europees partnerschap voor innovatie 
inzake grondstoffen voorbereid.

van water in rurale, stedelijke en 
industriële omgevingen en de 
bescherming van aquatische ecosystemen.
Innovatie op deze terreinen biedt kansen 
voor groei en werkgelegenheid alsook 
innovatieve opties waarbij wetenschap, 
technologie, de economie, beleid en 
governance een rol spelen. Om deze reden 
worden er Europese partnerschappen 
voor innovatie inzake een doeltreffend 
gebruik van water en grondstoffen 
voorbereid.

Or. en

Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 5 – punt 5.3 – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is kennis te bieden voor het 
beheer van natuurlijke hulpbronnen 
waarmee een duurzaam evenwicht tussen 
beperkte hulpbronnen en de behoeften van 
de maatschappij en de economie tot stand 
kan worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op: Verbetering van ons inzicht in 
de werking van ecosystemen, hun 
interacties met sociale systemen en hun rol 
in de ondersteuning van de economie en 
het menselijk welzijn. en kennis en 
instrumenten bieden voor effectieve 
besluitvorming en de betrokkenheid van de 
burger.

Het doel is kennis en instrumenten te 
bieden voor het beheer en de bescherming 
van natuurlijke hulpbronnen waarmee een 
duurzaam evenwicht tussen beperkte 
hulpbronnen en de behoeften van de 
maatschappij en de economie tot stand kan 
worden gebracht. De activiteiten zijn 
gericht op: Verbetering van ons inzicht in 
de werking van ecosystemen, hun 
interacties met sociale systemen en hun rol 
in de ondersteuning van de economie en 
het menselijk welzijn. en kennis en 
instrumenten bieden voor effectieve 
besluitvorming en de betrokkenheid van de 
burger.

Or. en

Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. INCLUSIEVE, INNOVATIEVE EN
VEILIGE SAMENLEVINGEN

6. INZICHT VERWERVEN IN DE 
EUROPESE SAMENLEVINGEN EN 
VERANDERINGEN IN DE 
SAMENLEVING

Or. en

Motivering

Het wordt steeds belangrijker om inzicht te verwerven in Europese samenlevingen om te 
evolueren naar meer inclusieve en innovatieve samenlevingen. In deze nieuwe benadering 
wordt de nadruk gelegd op de rol van humane en sociale wetenschappen. Anderzijds is het 
voormalige deel “Veilige samenlevingen” opgenomen in een nieuwe uitdaging: “Vrijheid en 
veiligheid in Europa beschermen”.

Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is inclusieve, 
innovatieve en veilige Europese 
samenlevingen te bevorderen in een 
context van nog niet eerder voorgekomen 
omschakelingen en een toenemende 
internationale onderlinge 
afhankelijkheid.

De specifieke doelstelling is een beter 
inzicht in Europa te bevorderen om te 
bouwen aan meer inclusieve en 
innovatieve samenlevingen.

Or. en

Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa wordt geconfronteerd met grote 
sociaaleconomische uitdagingen die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
Europa, waaronder toenemende onderlinge
economische en culturele 

Europa wordt geconfronteerd met grote 
sociaaleconomische uitdagingen die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
Europa, waaronder toenemende onderlinge 
economische en culturele 
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afhankelijkheden, vergrijzing, sociale 
uitsluiting en armoede, ongelijkheden en 
migratiestromen, het slechten van de 
digitale kloof, het bevorderen van een 
cultuur van innovatie en creativiteit in 
samenlevingen en ondernemingen alsook 
het waarborgen van veiligheid en vrijheid,
vertrouwen in democratische instellingen 
en tussen burgers binnen en buiten de 
grenzen. Dit zijn enorm grote uitdagingen 
die vragen om een gemeenschappelijke 
Europese benadering.

afhankelijkheden, vergrijzing en 
demografische veranderingen, sociale 
uitsluiting en armoede, ongelijkheden en 
migratiestromen, het slechten van de 
digitale kloof, het bevorderen van een 
cultuur van innovatie en creativiteit in 
samenlevingen en ondernemingen alsook 
het waarborgen van het vertrouwen in 
democratische instellingen en tussen 
burgers binnen en buiten de grenzen. 
Voorts wordt de rol van sociaal 
overheidsbeleid in Europa steeds vaker 
gezien als een essentieel element om de 
duurzaamheid van het Europese sociale 
model als dusdanig te verzekeren.
Dit zijn enorm grote uitdagingen die 
vragen om een steeds complexere 
combinatie van diverse, maar ook 
gemeenschappelijke Europese 
benaderingen, op basis van gedeelde 
wetenschappelijk kennis die enkel de 
sociale en humane wetenschappen 
kunnen verschaffen. 

Or. en

Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten eerste is er in de Unie nog steeds 
sprake van aanzienlijke ongelijkheden 
tussen landen onderling en binnen landen. 
In 2010 krijgen de EU-lidstaten in de 
menselijke ontwikkelingsindex (HDI), een 
globale maatstaf voor vooruitgang op het 
gebied van gezondheid, onderwijs en 
inkomen, een score tussen 0,743 en 0,895, 
wat aangeeft dat er sprake is van 
aanzienlijke verschillen tussen landen. Ook 
bestaan er nog steeds grote ongelijkheden 
tussen de geslachten: het inkomensverschil 
tussen mannen en vrouwen in de Unie 

Er is in de Unie nog steeds sprake van 
aanzienlijke ongelijkheden tussen landen 
onderling en binnen landen. In 2010 
krijgen de EU-lidstaten in de menselijke 
ontwikkelingsindex (HDI), een globale 
maatstaf voor vooruitgang op het gebied 
van gezondheid, onderwijs en inkomen, 
een score tussen 0,743 en 0,895, wat 
aangeeft dat er sprake is van aanzienlijke 
verschillen tussen landen. Ook bestaan er 
nog steeds grote ongelijkheden tussen de 
geslachten: het inkomensverschil tussen 
mannen en vrouwen in de Unie 
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bijvoorbeeld is momenteel 17,8 % in het 
voordeel van mannen. Een op de zes EU-
burgers (ongeveer 80 miljoen mensen) 
loopt momenteel het risico om in armoede 
te vervallen. De afgelopen twee decennia is 
de armoede onder jongvolwassenen en 
gezinnen met kinderen gestegen. De 
jeugdwerkloosheid is meer dan 20%. 150 
miljoen Europeanen (circa 25%) hebben 
nog nooit gebruik gemaakt van internet en 
zullen mogelijk nooit beschikken over 
voldoende digitale geletterdheid. De 
politieke apathie en polarisatie tijdens 
verkiezingen is ook toegenomen, waaruit 
blijkt dat de burger een wankelend 
vertrouwen heeft in de huidige politieke 
systemen. Deze cijfers tonen aan dat 
sommige sociale groepen en 
gemeenschappen aanhoudend buiten de 
boot vallen als het gaat om sociale en 
economische ontwikkeling en/of 
democratische politiek.

bijvoorbeeld is momenteel 17,8 % in het 
voordeel van mannen. Een op de zes EU-
burgers (ongeveer 80 miljoen mensen) 
loopt momenteel het risico om in armoede 
te vervallen. De afgelopen twee decennia is 
de armoede onder jongvolwassenen en 
gezinnen met kinderen gestegen. De 
jeugdwerkloosheid is meer dan 20%. 150 
miljoen Europeanen (circa 25%) hebben 
nog nooit gebruik gemaakt van internet en 
zullen mogelijk nooit beschikken over 
voldoende digitale geletterdheid. De 
politieke apathie en polarisatie tijdens 
verkiezingen is ook toegenomen, waaruit 
blijkt dat de burger een wankelend 
vertrouwen heeft in de huidige politieke 
systemen. Deze cijfers tonen aan dat 
sommige sociale groepen en 
gemeenschappen aanhoudend buiten de 
boot vallen als het gaat om sociale en 
economische ontwikkeling en/of 
democratische politiek.

Or. en

Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten tweede nemen de productiviteit en de 
economische groeicijfers in Europa relatief 
gezien al vier decennia af. Verder lopen het 
aandeel van Europa in de wereldwijde 
kennisproductie en de voorsprong op het 
gebied van innovatieprestaties snel terug 
ten opzichte van die van belangrijke 
opkomende economieën zoals Brazilië en 
China. Europa heeft weliswaar een 
krachtige onderzoeksbasis, maar het moet 
deze zien om te zetten in een krachtige 
waarde voor innovatieve goederen en 
diensten. Het is bekend dat Europa meer in 
wetenschap en innovatie moet investeren, 
maar het zal deze investeringen ook veel 

De productiviteit en de economische 
groeicijfers in Europa nemen relatief 
gezien al vier decennia af. Verder lopen het 
aandeel van Europa in de wereldwijde 
kennisproductie en de voorsprong op het 
gebied van innovatieprestaties snel terug 
ten opzichte van die van belangrijke 
opkomende economieën zoals Brazilië en 
China. Europa heeft weliswaar een 
krachtige onderzoeksbasis, maar het moet 
deze zien om te zetten in een krachtige 
waarde voor innovatieve goederen en 
diensten. Het is bekend dat Europa meer in 
wetenschap en innovatie moet investeren, 
maar het zal deze investeringen ook veel 
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slimmer moeten coördineren dan in het 
verleden: meer dan 95 % van de nationale 
O&O-begrotingen in de hele Unie wordt 
besteed zonder enige coördinatie. Dat 
betekent in een tijd van krimpende 
financieringsmogelijkheden een 
ontzagwekkend grote potentiële verspilling
van middelen. Verder bestaan er nog 
steeds grote verschillen tussen de 
innovatiecapaciteiten van de EU-lidstaten, 
ook al is er recent sprake van enige 
convergentie, met een grote kloof tussen 
'innovatieleiders' en 'bescheiden 
innovatoren'38 .

slimmer moeten coördineren dan in het 
verleden: meer dan 95 % van de nationale 
O&O-begrotingen in de hele Unie wordt 
besteed zonder specifieke coördinatie. Dat 
betekent in een tijd van krimpende 
financieringsmogelijkheden een 
ontzagwekkend grote potentiële kans.

Or. en

Motivering

Dit onevenwicht wordt aangepakt in de nieuwe specifieke doelstelling “Topkwaliteit 
verspreiden en de deelname verbreden”, onder de prioriteit “Wetenschap op topniveau”.

Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten derde worden burgers steeds vaker 
geconfronteerd met diverse vormen van 
onveiligheid in verband met misdaad, 
geweld, terrorisme, cyberaanvallen, 
privacyschendingen en andere vormen 
van sociale en economische misstanden. 
Volgens schattingen worden in Europa 
jaarlijks mogelijk tot wel 75 miljoen 
mensen direct het slachtoffer van 
misdaad. De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden 
geraamd op minstens 650 miljard EUR 
(ongeveer 5 % van het bbp van de Unie). 
Een levendig voorbeeld van de gevolgen 
van terrorisme is de aanslag op de Twin 
Towers in Manhattan op 11 september 
2001. Deze gebeurtenis heeft duizenden 
levens gekost en heeft in het daarop 

Schrappen
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volgende kwartaal in de VS naar 
schatting geleid tot een 
productiviteitsverlies van 35 miljard 
dollar, een verlies van 47 miljard dollar 
van de totale productie en een stijging van 
de werkloosheid van bijna 1%. Burgers, 
bedrijven en instellingen worden steeds 
vaker betrokken bij digitale interacties en 
transacties op terreinen van het 
maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa 
het slachtoffer van worden. De 
toenemende onveiligheid in het dagelijks 
leven en ten gevolge van onverwachte 
situaties schaadt waarschijnlijk niet 
alleen het vertrouwen van burgers in 
instellingen maar ook in elkaar.

Or. en

Motivering

Veiligheidskwesties worden behandeld in de nieuwe uitdaging “Vrijheid en veiligheid in 
Europa beschermen".

Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitdagingen moeten we samen en op 
innovatieve manieren het hoofd bieden 
omdat ze elkaar op complexe en vaak 
onverwachte manieren beïnvloeden. 
Innovatie leidt mogelijk tot een zwakkere 
integratie, zoals te zien is bij 
verschijnselen zoals de digitale kloof of 
arbeidsmarktsegmentatie. Sociale 
innovatie, maatschappelijk vertrouwen en 
veiligheid zijn soms moeilijk in beleid te 
verenigen, bijvoorbeeld in 
achterstandswijken in grote Europese 

Schrappen
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steden. Bovendien zet het samenspel van 
innovatie en zich ontwikkelende 
behoeften van burgers beleidsmakers en 
economische en maatschappelijke spelers 
er ook toe aan om op zoek te gaan naar 
nieuwe antwoorden waarmee ze over 
gevestigde grenzen tussen sectoren, 
activiteiten, goederen of diensten 
heenstappen. Uit verschijnselen zoals de 
groei van internet, van de financiële 
systemen, van de vergrijzende economie 
en van de ecologische maatschappij blijkt 
duidelijk dat bij het nadenken over en 
inspelen op deze kwesties de dimensies 
van integratie, innovatie en veiligheid 
moeten worden overschreden.

Or. en

Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.1 – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale-innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen.
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve, innovatieve en veilige
samenlevingen maken voor andere regio's 
in de wereld, moeten opnieuw worden 
ontdekt of uitgevonden. Dit vraagt om een 
strategischer benadering van 

Met het oog op de complexiteit inherent 
aan deze uitdagingen en de verdere 
ontwikkeling van de behoeften is het 
derhalve noodzakelijk om innovatief 
onderzoek en nieuwe slimme 
technologieën, processen en methoden, 
sociale-innovatiemechanismen, 
gecoördineerde maatregelen en beleid te 
ontwikkelen waarmee voor Europa 
belangrijke ontwikkelingen kunnen worden 
voorspeld en beïnvloed. Dit vergt inzicht in 
de onderliggende trends en effecten die 
spelen in verband met deze uitdagingen. 
Succesvolle vormen van solidariteit, 
coördinatie en creativiteit die Europa tot 
een onderscheidend voorbeeld van 
inclusieve en innovatieve samenlevingen 
maken voor andere regio's in de wereld, 
moeten opnieuw worden ontdekt of 
uitgevonden. Nog meer dan in andere 
onderzoeksdomeinen die verband houden 
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samenwerking met derde landen.
Aangezien er interactie moet dient te zijn 
tussen het veiligheidsbeleid en de 
verschillende vormen van sociaal beleid, 
is het scherper profileren van de 
maatschappelijke dimensie van 
veiligheidsonderzoek tot slot een 
belangrijk aspect van deze uitdaging.

met grote maatschappelijke uitdagingen, 
is er behoefte aan zowel op doelstellingen 
gebaseerd onderzoek (als antwoord op 
vooraf gedefinieerde specifieke 
onderzoeksvragen) als aan bottom-
uponderzoek (op initiatief van de 
onderzoekers) om die uitdagingen 
efficiënt aan te pakken. Tot slot moet er
een strategischer benadering van 
samenwerking met derde landen worden 
uitgewerkt.

Or. en

Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze uitdagingen houden geen rekening 
met landsgrenzen en vragen dus om 
complexere vergelijkende analyses van 
mobiliteit (van personen, goederen, 
diensten en kapitaal maar ook van 
competenties en kennis) en vormen van 
institutionele samenwerking, 
interculturele interacties en internationale 
samenwerking. Zolang we onvoldoende 
inzicht hebben in de krachten van de 
mondialisering en we er niet beter op 
anticiperen, zullen Europese landen er 
ook eerder toe worden aangezet met 
elkaar te concurreren dan samen te 
werken, waardoor de nadruk meer op de 
verschillen in Europa komt te liggen dan 
op de overeenkomsten en het juiste 
evenwicht tussen samenwerking en 
concurrentie. Wanneer dergelijke 
kritische sociaaleconomische uitdagingen 
alleen op nationaal niveau worden 
aangepakt, bestaat het gevaar dat 
middelen op inefficiënte wijze worden 
aangewend, dat problemen worden 
geëxternaliseerd naar andere Europese en 
niet-Europese landen en dat de nadruk 

Deze uitdagingen houden geen rekening 
met landsgrenzen en vragen dus om 
complexere vergelijkende analyses voor 
alle Europese samenlevingen. Het 
verband tussen deze uitdagingen en 
nationaal en Europees overheidsbeleid in 
de context van de mondialisering maakt 
het niet alleen mogelijk om door 
wederzijds erkende onderzoeksagenda’s 
op te stellen, maar ook om gedeelde, 
compactere Europese kennis te 
verschaffen op basis waarvan op bewijzen 
gebaseerd nationaal en Europees beleid 
beter begrepen en geëvalueerd kan 
worden.
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komt te liggen op sociale, economische en 
politieke spanningen die rechtstreeks ten 
koste gaan van de doelstellingen van het 
Europees Verdrag ten aanzien van de 
Europese waarden, met name titel I van 
het Verdrag betreffende de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om inclusieve, innovatieve en veilige 
samenlevingen te vormen, wordt van 
Europa een respons verwacht gericht op 
de ontwikkeling van nieuwe kennis, 
technologieën en capaciteiten alsook op 
vaststelling van beleidsopties. Een 
dergelijke inspanning zal Europa helpen 
om de uitdagingen niet alleen intern maar 
ook als mondiale speler op het 
internationale toneel het hoofd te bieden. 
Op deze manier kunnen lidstaten ook 
profiteren van ervaringen die elders zijn 
opgedaan en zullen zij hun eigen 
specifieke maatregelen beter kunnen 
afstemmen op hun eigen context.

Schrappen

Or. en

Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een centrale taak in verband met deze 
uitdaging zal derhalve bestaan uit het 
stimuleren van nieuwe 
samenwerkingsvormen tussen landen 

Schrappen
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binnen de EU en wereldwijd alsook in 
relevante onderzoeks en 
innovatiegemeenschappen. Door op 
systematische wijze de betrokkenheid van 
burgers en de industrie te vergroten, 
sociale en technologische 
innovatieprocessen te ondersteunen, 
slimme en participerende overheden aan 
te moedigen en op feitenmateriaal 
gebaseerde beleidsvorming te stimuleren, 
zullen we de relevantie van al deze 
activiteiten voor beleidsmakers, 
maatschappelijke en economische spelers 
en burgers vergroten. Onderzoek en 
innovatie zijn in dit verband een 
randvoorwaarde voor het 
concurrentievermogen van Europese 
industrieën en diensten, met name op het 
gebied van veiligheid, digitale 
ontwikkeling en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer.

Or. en

Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 – punt 6.2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van 
belangrijk EU-beleid, met name Europa 
2020-prioriteiten voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid en de 
EU-strategie voor interne veiligheid, 
waaronder beleid inzake rampenpreventie 
en -bestrijding. Er zal afstemming 
plaatsvinden met de eigen acties van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek.

De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing van 
belangrijk EU-beleid, met name Europa 
2020-prioriteiten voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei. De financiering zal 
gekoppeld zijn aan de initiatieven voor 
gezamenlijke programmering en er zal 
afstemming plaatsvinden met de eigen 
acties van het Gemeenschappelijk Centrum 
voor Onderzoek.

Or. en
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Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de solidariteit en sociale, 
economische en politieke integratie en de 
positieve interculturele dynamiek in 
Europa en met internationale partners te 
vergroten door middel van vernieuwende 
wetenschap en interdisciplinariteit, 
technologische vorderingen en 
organisatorische innovaties. De 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio’s. Onderzoek zal met name 
een bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie 
en de brede externe maatregelen van de 
Unie. Er worden specifieke maatregelen 
genomen om topkwaliteit in minder 
ontwikkelde gebieden te ontsluiten en zo 
de deelname aan Horizon 2020 te 
verbreden.

Het doel is meer inzicht te verwerven in de 
maatschappelijke uitdagingen in Europa, 
hun impact op sociale, economische en 
politieke integratie en de belangrijkste 
gevolgen ervan voor het welzijn en de 
levenskwaliteit van individuen, gezinnen 
en samenlevingen. De belangrijkste 
uitdagingen waaraan het hoofd moet 
worden geboden zullen betrekking hebben 
op de Europese modellen voor sociale 
samenhang en welzijn en de behoefte aan 
een grote kennisbasis op het vlak van 
ongelijkheden en sociale uitsluiting, 
demografische veranderingen en de 
vergrijzende samenleving, levenslopen en 
veranderingen binnen gezinnen, werk- en 
leefomstandigheden, migratie en 
mobiliteit, onderwijs en een leven lang 
leren, meertaligheid, sociaal beleid en 
bestuursmechanismen, waarbij ook 
rekening gehouden moet worden met de 
economische en sociale diversiteit in 
Europa.

De sociale wetenschappen en 
geesteswetenschappen kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen. Onderzoek biedt 
beleidsmakers ondersteuning bij de 
vormgeving van beleid ter bestrijding van 
armoede en ter voorkoming van de 
ontwikkeling van diverse vormen van 
onderscheid, discriminatie en ongelijkheid 
binnen Europese samenlevingen, zoals 
genderongelijkheden en digitale of 
innovatiekloven alsook kloven met andere 
wereldregio’s. Onderzoek zal met name 
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een bijdrage leveren bij de uitvoering en 
aanpassing van de Europa 2020-strategie .

Or. en

Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De activiteiten zijn erop gericht: De activiteiten zijn erop gericht de 
hierboven vermelde uitdagingen te 
begrijpen, ze te vergelijken voor heel 
Europa en bij te dragen tot de volgende 
doelstellingen:

Or. en

Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) slimme, duurzame en inclusieve groei 
te bevorderen;

(a) mechanismen om slimme, duurzame en 
inclusieve groei te bevorderen, rekening 
houdende met de economische en sociale 
diversiteit in Europa en de dynamiek van 
de veranderingen die er plaatsvinden;

Or. en

Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) veerkrachtige en op integratie gerichte 
samenlevingen in Europa tot stand te 

(b) praktijken en beleid uitwerken om 
veerkrachtige en op integratie gerichte 
samenlevingen in Europa tot stand te 
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brengen; brengen door de kennisbasis inzake 
ongelijkheden, demografische en 
familiale veranderingen, mobiliteit, 
onderwijs- en sociaal beleid en 
burgerschap te versterken;

Or. en

Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) inspanningen te leveren om 
Europese modellen voor sociale cohesie 
en welzijn aan te pakken, evenals 
internationale benchmarks;

Or. en

Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de rol van Europa als mondiale speler te 
versterken;

(c) maatregelen te treffen om de rol van 
Europa als mondiale speler te versterken;

Or. en

Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de onderzoeks- en innovatiekloof in 
Europa te dichten.

Schrappen
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Or. en

Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal in het
bijzonder ondersteuning worden geboden 
bij de ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie.

Het doel is de ontwikkeling van 
innovatieve samenlevingen en beleid in 
Europa te stimuleren door burgers, 
ondernemingen en gebruikers te betrekken 
bij onderzoek en innovatie en door 
gecoördineerd onderzoeks en 
innovatiebeleid in de context van de 
mondialisering te bevorderen. Er zal 
ondersteuning worden geboden bij 
onderzoek in het kader van de 
ontwikkeling van de Europese 
onderzoeksruimte en de ontwikkeling van 
raamvoorwaarden voor innovatie, zoals 
een beter begrip van de maatschappelijke 
beperkingen en kansen en hun rol in het 
innovatieproces.

Or. en

Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de empirisiche onderbouwing en de 
steun voor de Innovatie-Unie en de 
Europese onderzoeksruimte te versterken;

(a) de empirisiche onderbouwing en de 
steun voor de Innovatie-Unie en de 
Europese onderzoeksruimte te versterken 
in nadelige economische en sociale 
omstandigheden;

Or. en
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Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) nieuwe vormen van innovatie, 
waaronder sociale innovatie en creativiteit, 
te ondersteunen;

(b) nieuwe vormen van innovatie, 
waaronder sociale innovatie en creativiteit, 
te ondersteunen en te begrijpen;

Or. en

Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) processen onderzoeken en 
vergelijken die gunstige omstandigheden 
scheppen voor creativiteit en innovatie;

Or. en

Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de maatschappelijke betrokkenheid bij 
onderzoek en innovatie te waarborgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.2 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) samenhangende en doeltreffende (d) te begrijpen hoe samenhangende en 
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samenwerking met derde landen te 
bevorderen.

doeltreffende samenwerking met derde 
landen op het vlak van onderzoek en 
voortgezette opleiding innovatie bevordert.

Or. en

Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6.3 – punt 6.3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.3.3. Veilige samenlevingen Schrappen
Het doel is EU beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, vertrouwen en privacy op 
de digitale interne markt te waarborgen 
en tevens het concurrentievermogen van 
de veiligheids , ICT en dienstenindustrie 
in de Unie te vergroten. Dit zal worden 
gedaan door innovatieve technologieën en 
oplossingen te ontwikkelen waarmee 
veiligheidsleemten en -risico's kunnen 
worden beperkt. In deze doelgerichte 
maatregelen zullen de behoeften van 
verschillende eindgebruikers (burgers, 
bedrijven en overheden, waaronder 
nationale en internationale instanties, 
instanties op het gebied van civiele 
bescherming, wetshandhaving, 
grensbewaking, enz.) worden geïntegreerd 
zodat rekening kan worden gehouden met 
het ontstaan van veiligheidsrisico's, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de nodige maatschappelijke 
aspecten.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) misdaad en terrorisme te bestrijden;
(b) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;
(c) te voorzien in cyberveiligheid;
(d) de crisis- en rampenbestendigheid 
Europa te vergroten;
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(e) de privacy en vrijheid op internet te 
waarborgen en de maatschappelijke 
dimensie van veiligheid te vergroten;

Or. en

Motivering

Veiligheidskwesties worden behandeld in de nieuwe uitdaging “Vrijheid en veiligheid in 
Europa beschermen".

Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. VRIJHEID EN VEILIGHEID IN 
EUROPA BESCHERMEN
6 bis.1 Specifieke doelstelling
De specifieke doelstelling is de vrijheid te 
beschermen en de veiligheid in Europa te 
bevorderen in een context van mondiale 
onderlinge afhankelijkheid en steeds 
complexere dreigingen.
De vrede in Europa was nog nooit zo 
duurzaam en de veiligheidsniveaus 
waarvan de Europese burgers kunnen 
profiteren liggen een stuk hoger dan 
elders ter wereld. Europa blijft echter 
kwetsbaar in de context van de steeds 
grotere mondialisering, die ertoe leidt dat 
samenlevingen te kampen krijgen met 
bedreigingen voor de veiligheid die steeds 
omvangrijker en complexer zijn.
De dreiging van grootschalige militaire 
aanvallen is afgenomen, en de problemen 
op het vlak van veiligheid doen zich nu 
vooral voor in de vorm van diverse, 
onderling verbonden en transnationale 
dreigingen. Het concept “veiligheid” 
moest bijgevolg verruimd worden. Het 
omvat niet langer enkel een militair 
aspect, maar ook andere aspecten, zoals 
mensenrechten, milieuschade, politieke 
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stabiliteit en democratie, sociale kwesties, 
culturele en religieuze identiteit of 
immigratie. In die context zijn de interne 
en externe aspecten van veiligheid 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De 
huidige bedreigingen voor de veiligheid 
en de vrijheid zijn talrijk, complex en 
dynamisch, en omvatten onder meer 
terrorisme, georganiseerde criminaliteit, 
cyberaanvallen, piraterij, regionale 
instabiliteit en natuurrampen en door de 
mens veroorzaakte rampen. Deze 
bedreigingen hebben ernstige 
economische en sociale gevolgen en 
vereisen even uiteenlopende preventieve 
en bestrijdingsmaatregelen.
De directe kosten van misdaad, 
terrorisme, illegale activiteiten, geweld en 
rampen in Europa in 2010 worden 
geraamd op minstens 650 miljard EUR 
(ongeveer 5% van het bbp van de Unie). 
De fatale gevolgen van terrorisme zijn al 
gebleken in verschillende delen van 
Europa, waar zij duizenden levens hebben 
gekost en geleid hebben tot aanzienlijke 
economische verliezen. Burgers, bedrijven 
en instellingen worden steeds vaker 
betrokken bij digitale interacties en 
transacties op terreinen van het 
maatschappelijke, financiële en 
commerciële leven, maar de ontwikkeling 
van het internet heeft ook geleid tot 
cybercriminaliteit die jaarlijks miljarden 
euro's kost, en privacyschendingen waar 
personen en organisaties in heel Europa 
het slachtoffer van worden. De 
toenemende onveiligheid in het dagelijks 
leven en ten gevolge van onverwachte 
situaties schaadt waarschijnlijk niet 
alleen het vertrouwen van burgers in 
instellingen maar ook in elkaar.
De zoektocht naar en toepassing van 
veiligheidsoplossingen houdt in dat er een 
maatschappelijk aanvaardbaar evenwicht 
gevonden moet worden tussen veiligheid 
en andere waarden, zoals vrijheid, 
democratie, gelijkheid en de rechtsstaat. 
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Dit evenwicht moet aan de basis liggen 
van alle activiteiten die erop gericht zijn 
de veiligheid van de Europese burgers te 
garanderen.
6 bis.2 Achtergrond en de meerwaarde 
voor de Unie
Geen enkele lidstaat kan op haar eentje de 
bedreigingen het hoofd bieden, omdat de 
meeste veiligheidsuitdagingen 
grensoverschrijdend en horizontaal van 
aard zijn en bijgevolg ingewikkelde en 
brede vergelijkende analyses en versterkte 
vormen van institutionele en 
internationale samenwerking vereisen.
Om de vrijheid en de veiligheid te 
beschermen, moet de Unie effectieve 
oplossingen bedenken, door gebruik te 
maken van een omvattende en innovatieve 
reeks interne en externe 
veiligheidsinstrumenten. Onderzoek en 
innovatie kunnen een ondersteunende rol 
spelen als veiligheidbevorderende factor, 
maar volstaan als dusdanig niet om de 
veiligheid te garanderen. Onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten moeten gericht zijn 
op het voorkomen en afschrikken van 
bedreigingen voor de veiligheid en op het 
voorbereiden op en beschermen tegen 
zulke dreigingen. Voorts is veiligheid een 
van de fundamentele uitdagingen die niet 
overgelaten kan worden aan een 
onafhankelijke en sectorspecifieke 
behandeling, maar eerder benaderd moet 
worden vanuit een ambitieus, 
gecoördineerd en holistisch oogpunt.
Samenwerking tussen de lidstaten, maar 
ook met derde landen en internationale 
organisaties, vormt een centraal 
onderdeel van deze uitdaging.
De financiering door de Unie in het kader 
van deze uitdaging steunt zo de 
ontwikkeling, uitvoering en aanpassing 
van belangrijk EU-beleid met het oog op 
de preventie en ontrading van en de 
bescherming tegen bedreigingen voor de 
veiligheid, van het gemeenschappelijk 
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buitenlands en veiligheidsbeleid en van de 
EU-strategie voor interne veiligheid, 
waaronder beleid inzake rampenpreventie 
en -bestrijding.
6 bis.3 Grote lijnen van de activiteiten
Het doel is EU beleid voor interne en 
externe veiligheid te ondersteunen, 
cyberveiligheid, vertrouwen en privacy op 
de digitale interne markt te waarborgen 
en tevens het concurrentievermogen van 
de veiligheids , ICT en dienstenindustrie 
in de Unie te vergroten. De activiteiten 
zullen onder meer gericht zijn op 
onderzoek en ontwikkeling inzake 
innoverende oplossingen van de volgende 
generatie, door te werken aan 
vernieuwende concepten en ontwerpen, en 
aan interoperabele normen. Dit zal 
worden gedaan door innovatieve 
technologieën en oplossingen te 
ontwikkelen waarmee veiligheidsleemten 
en -risico's kunnen worden beperkt. In 
deze doelgerichte activiteiten zullen de 
behoeften van verschillende 
eindgebruikers (burgers, bedrijven en 
overheden, waaronder nationale en 
internationale instanties, instanties op het 
gebied van civiele bescherming, 
wetshandhaving, grensbewaking, enz.) 
worden geïntegreerd zodat rekening kan 
worden gehouden met het ontstaan van 
veiligheidsrisico's, de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de nodige 
maatschappelijke aspecten.
De activiteiten zijn erop gericht:
(a) de bescherming van de burgers 
veiliger te maken en criminaliteit en 
terrorisme te bestrijden;
(b) de bestendigheid van kritieke 
infrastructuren te beschermen en te 
verbeteren;
(c) de veiligheid te versterken door middel 
van grensbeheer;
(d) cyberveiligheid te verschaffen en te 
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verbeteren;
(e) de crisis- en rampenbestendigheid 
Europa te vergroten;
(f) de privacy en vrijheid te verzekeren en 
de maatschappelijke dimensie van 
veiligheid te versterken, met inbegrip van 
de sociaaleconomische, politieke en 
culturele aspecten ervan;
(g) het interne en externe 
veiligheidsbeleid van de EU en de rol van 
internationale wetenschappelijke 
samenwerking als instrument voor de 
vrede te ondersteunen.

Or. en

Motivering

De specifieke aard van de veiligheidsdimensie rechtvaardigt de opsplitsing van de voormalige 
uitdaging “Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen” en de uitwerking van de nieuwe 
uitdaging “Vrijheid en veiligheid in Europa beschermen”. De formulering en inhoud is 
aangepast om de grote uitdagingen waaraan Europa op dit vlak het hoofd moet bieden op een 
doeltreffende en samenhangende manier aan te pakken.

Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel IV – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Unie heeft een ambitieuze 
beleidsagenda tot 2020 opgesteld gericht 
op een reeks complexe en onderling 
verbonden uitdagingen, zoals duurzaam 
beheer van hulpbronnen en 
concurrentievermogen. Om deze 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is 
krachtig wetenschappelijk bewijs nodig dat 
verschillende wetenschappelijke 
disciplines doorsnijdt en een goede 
beoordeling van beleidsopties mogelijk 
maakt. Aangezien het JRC zijn rol als 
wetenschappelijke dienst voor 
beleidsmakers van de Unie verder wil 
versterken, zal het in alle stadia van de 
beleidsvormingscyclus, van ontwerp tot 

De Unie heeft een ambitieuze 
beleidsagenda tot 2020 opgesteld gericht 
op een reeks complexe en onderling 
verbonden uitdagingen, zoals duurzaam 
beheer van hulpbronnen en 
concurrentievermogen. Om deze 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is 
krachtig wetenschappelijk bewijs nodig dat 
verschillende wetenschappelijke 
disciplines doorsnijdt en een goede 
beoordeling van beleidsopties mogelijk 
maakt. Aangezien het JRC zijn rol als 
wetenschappelijke dienst voor 
beleidsmakers van de Unie verder wil 
versterken, zal het in alle stadia van de 
beleidsvormingscyclus, van ontwerp tot 
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uitvoering en beoordeling, de 
noodzakelijke wetenschappelijke en 
technische ondersteuning bieden. Het richt 
zijn onderzoek derhalve duidelijk op 
beleidsprioriteiten van de Unie en werkt 
aan het vergroten van grensoverschrijdende
competenties. Doordat het GCO niet 
afhankelijk is van speciale belangen, noch 
particulier noch nationaal, en een rol 
vervult als wetenschappelijk technische 
referentiebron, verloopt de noodzakelijke 
consensusvorming tussen belanghebbenden 
en beleidsmakers gemakkelijker. Lidstaten 
en EU burgers profiteren van het 
onderzoek van het GCO. Dit is het meest 
zichtbaar op terreinen zoals gezondheid en 
consumentenbescherming, milieu, 
veiligheid en beveiliging, en crisis en 
rampenbestrijding.

uitvoering en beoordeling, de 
noodzakelijke wetenschappelijke en 
technische ondersteuning bieden. Het richt 
zijn onderzoek derhalve duidelijk op 
beleidsprioriteiten van de Unie en werkt 
aan het vergroten van grensoverschrijdende 
competenties. Doordat het GCO niet 
afhankelijk is van speciale belangen, noch 
particulier noch nationaal, en een rol 
vervult als wetenschappelijk technische 
referentiebron, verloopt de noodzakelijke 
consensusvorming tussen belanghebbenden 
en beleidsmakers gemakkelijker. De 
lidstaten en de regio’s zullen profiteren 
van de steun van het GCO voor hun 
slimme specialisatiestrategieën en van zijn 
onderzoek. Dit is het meest zichtbaar op 
terreinen zoals gezondheid en 
consumentenbescherming, milieu, 
veiligheid en beveiliging, en crisis en 
rampenbestrijding.. De burgers van de EU 
zullen eveneens kunnen profiteren van 
dat onderzoek.

Or. en

Motivering

Zoals reeds vermeld in artikel 5 van onderhavige verordening, dienen nationale en regionale 
autoriteiten te profiteren van de steun van het GCO voor de ontwikkeling van hun slimme 
specialisatiestrategieën.

Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De specifieke doelstelling is de integratie 
van de kennisdriehoek onderzoek, 
innovatie en onderwijs te bevorderen om 
zo de innovatiecapaciteit van de EU te 
versterken en maatschappelijke 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

De specifieke doelstelling is de integratie 
van de kennisdriehoek onderzoek, 
innovatie en onderwijs te bevorderen om 
zo de innovatiecapaciteit van de EU te 
versterken en te verruimen en 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd te 
kunnen bieden.

Or. en
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Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het lage peil van 
ondernemingsactiviteiten, onvoldoende 
middelen bij centra van excellentie om 
mondiaal te kunnen concurreren en een 
buitensporige hoeveelheid barrières die 
samenwerking binnen de kennisdriehoek 
hoger onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsleven op Europees niveau in de 
weg staan.

Europa heeft te kampen met een aantal 
structurele zwakheden wanneer het gaat 
om innovatiecapaciteit en het vermogen 
om nieuwe diensten, producten en 
processen te leveren. Een aantal 
belangrijke kwesties zijn het betrekkelijk 
zwakke vermogen van Europa om talent 
aan te trekken en vast te houden, het 
onvoldoende benutten van bestaande sterke 
punten op het gebied van onderzoek om 
economische of maatschappelijke waarde 
te scheppen, het gebrek aan 
onderzoeksresultaten die beschikbaar 
worden gesteld op de markt; het lage peil 
van ondernemingsactiviteiten en 
ondernemingszin, een beperkt 
hefboomeffect van privé-investeringen in 
O&O, onvoldoende middelen, ook 
personele middelen, bij centra van 
excellentie om mondiaal te kunnen 
concurreren en een buitensporige 
hoeveelheid barrières die samenwerking 
binnen de kennisdriehoek hoger onderwijs, 
onderzoek en bedrijfsleven op Europees 
niveau in de weg staan.

Or. en

Amendement 207
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 

Het EIT zal deze kwesties aanpakken door 
structurele veranderingen in het Europese 
innovatielandschap te bevorderen. Het zal 
dat doen door de integratie van hoger 
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onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren en zo een 
nieuw klimaat te scheppen dat bevorderlijk 
is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie ondernemende mensen te helpen 
en te steunen. Hiermee draagt het EIT bij 
aan de doelstellingen van Europa 2020 en 
met name aan de kerninitiatieven 
Innovatie-Unie en Jeugd in beweging.

onderwijs, onderzoek en innovatie van het 
hoogste niveau te stimuleren en zo een 
nieuw klimaat te scheppen dat bevorderlijk 
is voor innovatie en door een nieuwe 
generatie ondernemende mensen te helpen 
en te steunen en door de oprichting van 
innovatieve startende ondernemingen te 
stimuleren. Hiermee draagt het EIT bij aan 
de doelstellingen van Europa 2020 en met 
name aan de kerninitiatieven Innovatie-
Unie en Jeugd in beweging. Met name de 
activiteiten van het EIT zullen, via de 
KIG’s, bijdragen tot de tenuitvoerlegging 
van de specifieke doelstellingen voor de 
“maatschappelijke uitdagingen” en het 
“leiderschap in ontsluitende en 
industriële technologieën” die in het 
specifieke programma van Horizon 2020 
zijn vastgelegd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de activiteiten van de KIG’s te koppelen aan andere relevante 
doelstellingen die in andere delen van Horizon 2020 zijn vastgelegd.

Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het specifieke kenmerk van het EIT is 
onderwijs en ondernemerschap in 
onderzoek en innovatie te integreren als 
koppelingen binnen één innovatieketen in 
de Unie en daarbuiten.

Het specifieke kenmerk van het EIT is 
onderwijs en ondernemerschap in 
onderzoek en innovatie te integreren als 
koppelingen binnen één innovatieketen in 
de Unie en daarbuiten, wat ertoe leidt dat 
er meer innovatieve diensten, producten 
en processen op de markt gebracht 
worden.

Or. en
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Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur. 
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk.

Het EIT past via zijn KIG's een zakelijke 
logica toe. Krachtig leiderschap is een 
randvoorwaarde: iedere KIG wordt 
aangestuurd door een algemeen directeur. 
KIG-partners worden vertegenwoordigd 
door afzonderlijke rechtspersonen om de 
besluitvorming te stroomlijnen. KIG's 
moeten jaarlijks een ondernemingsplan 
overleggen, waaronder een ambitieuze 
portefeuille met activiteiten variërend van 
onderwijs tot het starten van een 
onderneming, met duidelijke doelstellingen 
en prestaties, gericht op markteffect en 
maatschappelijk effect. De huidige regels 
inzake deelneming, evaluatie en controle 
van de KIG's maken versnelde, zakelijke 
besluitvorming mogelijk. De KIG’s 
moeten evenwel aansprakelijk blijven en 
moeten op een open en transparante 
manier werken, met name tegenover 
andere actoren op hun actieterrein, 
aangezien zij eveneens gefinancierd 
worden met overheidsmiddelen.

Or. en

Motivering

De overheidsdeelname aan de KIG’s vereist transparantie en openheid om ongegronde 
discriminatie te voorkomen en de deelname te verbreden.

Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 

De KIG's van het EIT zijn in hoge mate 
geïntegreerde, nieuwe juridische 
ondernemingen die creatieve partners 
afkomstig uit de industrie, het hoger 
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onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie. 
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties, 
bestaande middelen te optimaliseren en 
toegang te bieden tot nieuwe zakelijke 
kansen via nieuwe waardeketens en daarbij 
grootschaliger uitdagingen aan te gaan die 
grotere risico's met zich meebrengen.

onderwijs en onderzoeks- en 
technologische instellingen samenbrengen 
die vermaard zijn om hun excellentie. 
KIG's stellen partners van wereldklasse in 
staat samen te komen in nieuwe, 
grensoverschrijdende configuraties, 
bestaande middelen te optimaliseren en 
toegang te bieden tot nieuwe zakelijke 
kansen via nieuwe waardeketens en daarbij 
grootschaliger uitdagingen aan te gaan die 
grotere risico's met zich meebrengen. Het 
is van essentieel belang dat KIG’s mkb-
bedrijven de kans geven om ten volle deel 
te nemen aan al hun activiteiten: het 
verbreden van de deelname naar nieuwe 
spelers die nieuwe ideeën aandragen en 
met name het vergroten van de deelname 
van mkb-bedrijven dient deel uit te maken 
van de groeistrategie van de KIG’s.

Or. en

Motivering

KIG’s moeten openstaan voor deelname van mkb-bedrijven, aangezien die het grootste deel 
uitmaken van de sector in Europa.

Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Talent is een belangrijk aspect van 
innovatie. Het EIT koestert mensen en de 
interacties tussen mensen door studenten, 
onderzoekers en ondernemers centraal te 
stellen in zijn innovatiemodel. Het EIT 
zorgt voor een ondernemende en creatieve 
cultuur en disciplineoverschrijdend 
onderwijs voor getalenteerde mensen via 
door het EIT goedgekeurde master- en 
doctoraatsopleidingen met als doel een 
internationaal erkend keurmerk van 
topkwaliteit gestalte te geven. Hiermee 
bevordert het EIT de mobiliteit binnen de 

Talent is een belangrijk aspect van 
innovatie. Het EIT koestert mensen en de 
interacties tussen mensen door studenten, 
onderzoekers en ondernemers centraal te 
stellen in zijn innovatiemodel. Het EIT 
zorgt voor een ondernemende en creatieve 
cultuur en disciplineoverschrijdend 
onderwijs voor getalenteerde mensen via 
door het EIT goedgekeurde master- en 
doctoraatsopleidingen met als doel een 
internationaal erkend keurmerk van 
topkwaliteit gestalte te geven. Hiermee 
zorgt het EIT voor een optimale 
ontwikkeling en een dynamisch gebruik 
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kennisdriehoek. van het intellectuele kapitaal van Europa 
en bevordert het de mobiliteit binnen de 
kennisdriehoek.

Or. en

Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter a – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hierdoor zal het EIT 
tevens de 'Europese paradox' helpen 
ondervangen die behelst dat bestaand 
onderzoek van topniveau verre van 
volledig wordt benut. Op deze manier helpt 
het EIT het ontstaan van nieuwe ideeën op 
de markt. Vooral door middel van de KIG's 
en door ondernemerschap te stimuleren zal 
het EIT nieuwe zakelijke kansen bieden in 
de vorm van nieuwe ondernemingen en 
spin offs maar ook binnen bestaande 
sectoren.

Het EIT stelt zich ten doel het 
innovatiepotentieel van mensen en hun 
ideeën te ontplooien, ongeacht hun plaats 
in de innovatieketen. Hiermee wil het EIT 
tevens iets doen aan de 'Europese paradox' 
dat bestaand onderzoek van topniveau bij 
lange na niet volledig wordt benut. Op 
deze manier helpt het EIT om kennis en 
technologie over te dragen om het 
ontstaan van nieuwe ideeën op de markt te 
bevorderen. Vooral door middel van de 
KIG's en door ondernemerschap te 
stimuleren zal het EIT nieuwe zakelijke 
kansen bieden in de vorm van nieuwe 
ondernemingen en spin offs maar ook 
binnen bestaande sectoren. De nadruk zal 
niet enkel liggen op technologische 
innovatie, maar ook op sociaal en niet-
technologische innovatie en het 
bevorderen van sociaal ondernemerschap.

Or. en

Motivering

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap moeten bevorderd worden voor zover zij 
noodzakelijk zijn om de prestaties van Europa op het vlak van wetenschap en innovatie te 
verbeteren

Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter b – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie. 
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven.

In zijn strategie en activiteiten wordt het 
EIT gestuurd door een gerichtheid op 
maatschappelijke uitdagingen die zeer 
relevant zijn voor onze toekomst, zoals de 
klimaatverandering en duurzame energie. 
Door belangrijke maatschappelijke 
uitdagingen op een omvattende wijze aan 
te pakken bevordert het EIT inter- en 
multidisciplinaire benaderingen en helpt 
het de onderzoeksinspanningen van de bij 
de KIG's betrokken partners richting te 
geven. Het EIT zal met name het 
potentieel voor niet-technologische, 
organisatorische en systeeminnovatie 
ontwikkelen en sociaal ondernemerschap 
bevorderen als noodzakelijke aanvulling 
op zijn technologisch en industrieel 
streven;

Or. en

Motivering

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap moeten bevorderd worden voor zover zij 
noodzakelijk zijn om de prestaties van Europa op het vlak van wetenschap en innovatie te 
verbeteren

Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT streeft ernaar nieuwe 
benaderingen van innovatie te verkennen 
en een gemeenschappelijke cultuur van 
innovatie en kennisoverdracht te 
ontwikkelen, onder andere door de diverse 
ervaringen van zijn KIG's te delen via 
diverse verspreidingsmechanismen, zoals 
een platform van belanghebbenden en een 
beurzenstelsel.

Het EIT streeft ernaar nieuwe 
benaderingen van innovatie te verkennen 
en een gemeenschappelijke cultuur van 
innovatie en kennisoverdracht te 
ontwikkelen, waarbij het bijzondere 
aandacht moet besteden aan het mkb. Dit 
kan onder andere verwezenlijkt worden
door de diverse ervaringen van zijn KIG's 
te delen via diverse 
verspreidingsmechanismen, zoals een 
platform van belanghebbenden, 
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octrooiverzamelingen en een 
beurzenstelsel.

Or. en

Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel V – punt 3 – letter f – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020, 
met name door zich te buigen over 
maatschappelijke uitdagingen met als doel 
een aanvulling te bieden op andere 
initiatieven op dit terrein. Het zal nieuwe 
en vereenvoudigde benaderingen van 
financiering en governance beproeven en 
zo een pioniersfunctie vervullen binnen het 
Europese innovatielandschap. De 
financieringsbenadering van het EIT steunt 
op een krachtig hefboomeffect, waarbij 
zowel publieke als particuliere middelen 
worden gemobiliseerd. Bovendien zullen er 
via de EIT-stichting volledig nieuwe 
instrumenten worden gehanteerd voor 
gerichte steun aan afzonderlijke 
activiteiten.

Het EIT zal een krachtige bijdrage leveren 
aan de doelstellingen van Horizon 2020, 
met name door zich te buigen over 
maatschappelijke uitdagingen met als doel 
een aanvulling te bieden op andere 
initiatieven op dit terrein. Het zal nieuwe 
en vereenvoudigde benaderingen van 
financiering en governance beproeven en 
zo een pioniersfunctie vervullen binnen het 
Europese innovatielandschap. Een groot 
deel van de jaarlijkse bijdrage zal op 
concurrentiële basis toegewezen worden 
aan KIG’s, op basis van de evaluatie van 
hun jaarplannen en jaarlijkse doelstellen, 
behaalde resultaten en toekomstig 
potentieel. De financieringsbenadering van 
het EIT steunt op een krachtig 
hefboomeffect, waarbij zowel publieke als 
particuliere middelen worden 
gemobiliseerd. Bovendien zullen er via de 
EIT-stichting volledig nieuwe instrumenten 
worden gehanteerd voor gerichte steun aan 
afzonderlijke activiteiten.

Or. en

Motivering

De jaarlijkse bijdrage aan de verschillende KIG’s moet afhankelijk zijn van hun vorderingen 
en behaalde resultaten.

Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De indicatieve specificatie voor Horizon 
2020 is als volgt (in miljoenen euro's):

De specificatie voor Horizon 2020 is als 
volgt (in miljoenen euro's):

Or. en

Amendement 217
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – eerste sterretje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

*onder andere 8975 miljoen euro voor 
informatie- en communicatietechnologie 
(ICT), waarvan 1795 miljoen euro voor 
fotonica en micro- en nano-elektronica, 
4293 miljoen euro voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 575 miljoen euro
voor biotechnologie en 1737 miljoen euro
voor ruimtevaart. Als gevolg daarvan 
wordt 6663 miljoen euro beschikbaar 
gesteld ter ondersteuning van cruciale 
ontsluitende technologieën.

*onder andere 57,6% voor informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), waarvan 
20% voor fotonica en micro- en nano-
elektronica, 27,6% voor nanotechnologie, 
geavanceerde materialen en geavanceerde 
fabricage en verwerking, 3,7% voor 
biotechnologie en 11,1% voor ruimtevaart. 
Als gevolg daarvan wordt 42,8%
beschikbaar gesteld ter ondersteuning van 
cruciale ontsluitende technologieën.

Or. en

Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – tweede sterretje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

** Rond 1131 miljoen euro van dit bedrag 
kan gaan naar de tenuitvoerlegging van 
projecten in het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). 
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

** Rond 28,3% van dit bedrag kan gaan 
naar de tenuitvoerlegging van projecten in 
het kader van het strategisch 
energietechnologieplan (SET-plan). 
Ongeveer een derde daarvan kan naar het 
mkb gaan.

Or. en



PE489.637v02-00 154/164 PR\905549NL.doc

NL

Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – derde sterretje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

*** Het totale bedrag zal beschikbaar 
worden gesteld via toewijzingen als 
bedoeld in artikel 6, lid 3. De tweede 
toewijzing van 1652 miljoen euro wordt 
prorata verstrekt uit de middelen voor de 
specifieke doelstelling ‘Leiderschap op het 
gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën’, op indicatieve basis en na 
de in artikel 26, lid 1, bedoelde evaluatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 220

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – Specificatie van de begroting – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 27818

1. De Europese Onderzoeksraad 15008

2. Toekomstige en opkomende technologieën 3505

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 6503

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 2802

II Industrieel leiderschap, waaronder: 20280

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële 
technologieën*

15580 waarvan 500 voor 
het EIT

2. Toegang tot risicokapitaal** 4000

3. Innovatie in het mkb 700
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III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 35888

1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn 9077 waarvan 292 voor 
het EIT

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem 
onderzoek en de bio-economie

4694 waarvan 150 voor 
het EIT

3. Continue, schone en efficiënte energievoorziening 6537 waarvan 210 voor 
het EIT

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 7690 waarvan 247 voor 
het EIT

5. Klimaatmaatregelen, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3573 waarvan 115 voor 
het EIT

6. Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen 4317 waarvan 138 voor 
het EIT

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 1542 + 1652***

Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek 2212

TOTAAL 87740

Amendement

I Wetenschap op topniveau, waaronder: 33,2%

1. De Europese Onderzoeksraad 15,7%

2. Toekomstige en opkomende wetenschap en technologieën 3,5%

3. Marie Curie-acties gericht op vaardigheden, opleidingen en 
loopbaanontwikkeling 9,1%

4. Europese onderzoeksinfrastructuren (waaronder e-infrastructuren) 3,6%

5. Het verspreiden van topkwaliteit 0,9%

6. Wetenschap en samenleving 0,4%

II Industrieel leiderschap, waaronder: 24,0%

1. Leiderschap op het gebied van ontsluitende en industriële technologieën* 17,2%

2. Toegang tot risicokapitaal** 4,0%

3. Innovatie in het mkb 2,8%
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III Maatschappelijke uitdagingen, waaronder: 37,7%

1. Gezondheid en welzijn 10,2%

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en 
de bio-economie 4,9%

3. Continue, schone en efficiënte energievoorziening 7,1%

4. Slim, groen en geïntegreerd vervoer 8,0%

5. Klimaatmaatregelen, hulpbronnenefficiëntie en grondstoffen 3,6%

6. inzicht krijgen in de Europese samenlevingen en veranderingen in de 
samenleving 2,0%

7. Vrijheid en veiligheid in Europa beschermen 1,9%

Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 3,1%

Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek 2,1%

TOTAAL 100%

Or. en
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Amendement 221

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis

HORIZON 2020
“Instrumenten”-toolbox
Vanwege de veelomvattende aard van 
Horizon 2020, zijn vele doelstellingen en 
eigenschappen en de reikwijdte van de 
activiteiten die erin zijn afgedekt, moet er 
een ruime keuze aan 
tenuitvoerleggingmiddelen 
(”instrumenten”) beschikbaar worden 
gemaakt, die op een flexibele manier 
gebruikt moeten kunnen worden. 
Het doel van deze tabel bestaat erin een 
overzicht te bieden van de verschillende 
instrumenten die in Horizon 2020 worden 
voorgesteld en waarvoor de Unie 
financiële steun kan bieden.
Deze reeks instrumenten bouwt voort op 
de ervaring die werd opgedaan via de 
opeenvolgende kaderprogramma’s voor 
onderzoek, aangevuld met enkele 
verbeteringen, en is gebaseerd op een 
algemeen streven naar vereenvoudiging 
van de instrumenten. Er zijn slechts 
enkele nieuwe instrumenten opgenomen 
in Horizon 2020, op aanvraag van de 
deelnemers en op basis van de proeftests 
in het zevende kaderprogramma.
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Primaire doelstellingen Omschrijving Belangrijkste vorm van 
financiering1/tenuitvoerle

gging
Steun voor individuen 

ERC (Europese 
Onderzoeksraad)

Individuele onderzoekers die verkennend onderzoek uitvoeren Subsidies

Marie Skłodowska-Curie-
acties

Opleiding rond onderzoek en uitwisselingen in het kader van een loopbaan en uitwisselingen 
van kennis via grensoverschrijdende en sectoroverschrijdende mobiliteit 

Subsidies

Steun voor collaboratief 
onderzoek en innovatie 

Projecten in 
samenwerkingsverband

Universiteiten, organisaties en ondernemingen (met inbegrip van mkb-bedrijven) die aan 
onderzoek doen, onderlinge samenwerking met gemeenschappelijke doelstellingen en 
gedeelde capaciteiten om specifieke onderzoeks- en innovatieresultaten te bereiken 

[(Toekomstige en opkomende wetenschappen en technologieën)- overkoepelt 
wetenschappelijke en ingenieursdisciplines, die de basis leggen voor bijzonder nieuwe 
technologieën]

Subsidies, prijzen, 
aanbestedingen

Specifieke steun voor het 
mkb

Mkb-maatregel (SBIR-
type) 

De kloof op het vlak van financiering voor de eerste fases van onderzoek en innovatie met een 
groot risico via gefaseerde steun die de hele innovatiecyclus afdekt en gericht is op alle 
soorten innovatieve mkb-bedrijven

Subsidies
Financieringsinstrumente
n (eigen en vreemd 
vermogen)

Steun voor 
hoogtechnologische mkb-
bedrijven

Marktgeoriënteerde innovatie van mkb-bedrijven die aan O&O doen, gericht op
onderzoeksintensieve sectoren

[Artikel 185 VWEU] 

Steun voor infrastructuur Onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse die toegankelijk zijn voor alle onderzoekers in 
Europa en daarbuiten en de volledige benutting van die infrastructuren bevorderen 

Subsidies, aanbestedingen

Steun als hefboom voor Een gebrek aan beschikbaarheid van eigen en vreemd vermogen compenseren voor O&O- en Financieringsinstrumente
                                               
1 Horizon 2020 kent vier basisvormen van financiering: beurzen, prijzen, aanbesteding en financiële instrumenten (schuld en vermogen)
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financiering innovatiegerichte ondernemingen en projecten in alle fasen van de ontwikkeling n (eigen en vreemd 
vermogen)

Steun voor partnerschappen
Publiek-private 
partnerschappen
(contractuele PPP’s)

Contractuele overeenkomst tussen partners, waarin de doelstellingen van het partnerschap, 
de respectieve verplichtingen van de partners, key performance indicators en de te behalen 
resultaten worden gespecificeerd

Subsidies 

Publiek-private 
partnerschappen
(GTI’s)

Gezamenlijke ondernemingen tussen partners uit de overheidssector en uit de privésector, 
wanneer de beoogde doelstellingen voldoende omvangrijk en verstrekkend zijn, de privésector 
voldoende verbintenissen aangaat en de nodig middelen gerechtvaardigd kunnen worden

[Artikel 187 - VWEU] 1

Publiek-publieke 
partnerschappen 
(EOR-net, eventuele 
steun voor GPI’s) 

Voorbereiding en instelling van structuren voor publiek-publieke partnerschappen Subsidies

Publiek-publieke 
partnerschappen 
(artikel 185) 

Gezamenlijke steun voor de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s of -activiteiten van overheidsinstanties of organen met een openbare 
opdracht op regionaal, nationaal en internationaal niveau 

[Artikel 185 - VWEU] ii

Kennis- en 
innovatiegemeenschappe
n (KIG’s)

Sterk geïntegreerde partnerschappen waarin topuniversiteiten, onderzoekscentra, kleine en 
grote ondernemingen en andere innovatie-actoren in het kader van specifieke 
maatschappelijke uitdagingen op een lange-termijnbasis worden samengebracht.

[Artikel 173, lid 3 -
VWEU1

Or. en

                                               
1 De gevestigde entiteit kan ook de beschikbare financieringsvormen gebruiken.
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TOELICHTING

Van het zevende kaderprogramma naar Horizon 2020

In het voorstel van de Commissie voor het programma Horizon 2020 worden, onder de 
noemer van één "gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en 
innovatie" (Engelse afkorting: CSFRI), voor het eerst verschillende elementen samengebracht 
die tot nog toe een gemeenschappelijk perspectief misten, namelijk de opvolgers van het 
zevende kaderprogramma en het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, 
alsook het Europees Instituut voor innovatie en technologie. Daartoe worden twee 
rechtsgrondslagen gecombineerd: de artikelen 173 en 182 over industrie en onderzoek.

Met de volgende elementen die in het kader van Horizon 2020 worden voorgesteld, wordt in 
grote mate gehoor gegeven aan de aanbevelingen die het Europees Parlement in eerdere 
resoluties heeft geformuleerd (verslagen-Merkies, -Carvalho, -Audy en -Matias):

 de integratie van de hele innovatieketen, van fundamenteel onderzoek tot de markt, in 
één programma;

 een duidelijke focus op wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, door het 
financieren van onderzoek en innovatie die een antwoord bieden op de bezorgdheid 
van de burgers over kwesties zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, 
energieschaarste en schoon water, om maar een paar voorbeelden te noemen;

 meer nadruk op het concurrentievermogen van de Europese industrie;
 meer kansen voor wetenschappers die de grenzen van de kennis wensen te verleggen, 

door een groter percentage oproepen voor bottom-upstrategieën en baanbrekend 
onderzoek;

 meer nadruk op multidisciplinair onderzoek, teneinde nieuwe meerwaarde te creëren;
 een ruime definitie van innovatiebeleid, met inbegrip van sociale innovatie;
 vooruitgang bij de vereenvoudiging van het programma.

Hieronder worden enkele van de krachtlijnen van het programma toegelicht die van bijzonder 
belang worden geacht.

De crisis trotseren

De financiële en economische crisis heeft de zwakke punten van het Europese productiemodel 
aan het licht gebracht. Om versterkt uit de crisis te komen en de Europese economie weer op 
het goede spoor te brengen, zet de Europa 2020-strategie in op onderzoek en innovatie als 
middel om te komen tot een kenniseconomie die een meer evenwichtige, gevarieerde en 
duurzame groei oplevert.

Het op een hoog niveau van werkgelegenheid, productiviteit en sociale samenhang 
gebaseerde economische model dat de Europa 2020-strategie voorstaat, kan echter slechts 
slagen als de stabiliteit van het onderzoeks- en innovatiesysteem qua economische en 
personele middelen wordt gegarandeerd. Met andere woorden, een vermindering van de 
investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie beïnvloedt logischerwijs het rendement 
van het wetenschaps- en technologiesysteem en zijn capaciteit om kennis voort te brengen, en 
heeft dus uiteindelijk negatieve gevolgen voor ons concurrentievermogen en maatschappelijk 
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welzijn. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat de financiering van het onderzoeks- en 
innovatiebeleid van de EU niet alleen gevrijwaard blijft van bezuinigingen, maar wordt 
opgetrokken. Aangezien het nieuwe programma ook het onderdeel onderzoek en een grotere 
waaier aan instrumenten omvat, is de rapporteur dan ook van mening dat de begroting van 
Horizon 2020 dubbel zo groot moet zijn als die van het zevende kaderprogramma.

De tweede variabele waarvan ons concurrentievermogen afhangt is, zoals reeds vermeld, 
human resources: zonder onderzoekers is er geen onderzoek, ontwikkeling of innovatie 
waarop de gewenste economische groei zich kan enten. Volgens de Commissie houdt de 
doelstelling om 3% van het bbp in onderzoek te investeren, in dat er een miljoen nieuwe 
onderzoekers in het systeem moeten instromen. Uit alle analyses blijkt echter dat de huidige 
omstandigheden niet optimaal zijn om deze streefcijfers te halen: veel richtingen slagen er 
niet in de beste studenten aan te trekken, door de bezuinigingen op onderzoek neemt de 
braindrain toe en nog te veel onderzoekers geven hun carrière op. Om deze redenen heeft de 
rapporteur in het verslag een reeks amendementen opgenomen die beogen ons beter in staat te 
stellen de beste talenten aan te trekken, te houden en aan te moedigen, en indicatoren op het 
vlak van human resources op te nemen als essentieel element voor de evaluatie van 
Horizon 2020.

De innovatieketen tot een aaneensluitend geheel maken

Over het onderlinge verband tussen onderzoek, innovatie en economische ontwikkeling 
bestaat reeds een ruime bibliografie. Daaruit blijkt dat het beperkte concurrentievermogen van 
de EU ten opzichte van haar concurrenten te wijten is aan de zwakke samenhang tussen deze 
drie onderdelen van de innovatieketen. Daarom is de rapporteur van mening dat onderzoek en 
innovatie in een aaneensluitend geheel integreren een eerste stap in de goede richting is om te 
zorgen voor een doeltreffende overdracht van kennis en technologie die producten, diensten 
en banen oplevert.

De kracht van de nieuwe opzet van het programma kan echter ook zijn grootste zwakte 
worden indien er, met name wat de begroting betreft, geen evenwicht tussen de onderdelen 
ervan wordt bereikt. Als de balans teveel overhelt in de richting van demonstratieactiviteiten, 
prototypes en marktrijpe projecten, kan dat negatieve gevolgen hebben voor fundamenteel 
onderzoek – dat vaak aan de basis ligt van baanbrekende vernieuwingen die nieuwe 
behoeften, markten en gebruikswijzen creëren – en kan dat zelfs toegepast onderzoek in de 
schaduw stellen. Beide soorten onderzoek vergen een visie op langere termijn en hebben 
behoefte aan duurzame financiering.

Het is evenzeer van belang de integratie van de verschillende fasen van de onderzoekscyclus 
te garanderen. Daartoe moeten meer dan ooit de verbanden tussen de verschillende gebieden 
en instrumenten worden omschreven en moet ervoor worden gezorgd dat de opeenvolgende 
schakels tussen het fundamentele onderzoek en de markt coherent zijn en goed in het 
kennisoverdrachtsproces ingebed zijn. Dit verslag draagt daartoe een aantal elementen aan, 
zoals het verbeteren van het interne bestuur door de oprichting van sectorale stuurgroepen, het 
versterken van het multidisciplinaire aspect en het creëren van een onderdeel conceptvalidatie 
in het kader van de eigenvermogensfaciliteit.
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Topniveau bestendigen

Qua wetenschappelijke productie is Europa nog steeds het op één na belangrijkste 
onderzoeks- en innovatiecentrum, na de Verenigde Staten. Onze concurrenten zitten ons 
echter op de hielen. Als Europa het expertiseniveau van zijn wetenschappelijke basis wil 
vergroten en de wetenschappelijke talenten van morgen wil opleiden, is het volgens de 
rapporteur volkomen gerechtvaardigd om een derde van de begroting van het programma aan 
de pijler "Wetenschap op topniveau" toe te wijzen.

Wereldwijde uitdagingen het hoofd bieden

Onderzoek en innovatie zijn essentieel voor het zoeken naar en toepassen van doeltreffende 
antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd. 
Als we oplossingen voor deze uitdagingen vinden, houdt dat ook aanzienlijke mogelijkheden 
in om economische groei in de hand te werken en ons concurrentievermogen te versterken.

Gezien de schaal van de problemen is het begrijpelijk dat de in Horizon 2020 vermelde grote 
maatschappelijke uitdagingen vrijwel dezelfde zijn als die in het zevende kaderprogramma. 
Wel is energie nu een van de voornaamste zorgen van Europa geworden. Daarom is de 
begroting voor deze specifieke doelstelling aanzienlijk verhoogd ten opzichte van het zevende 
kaderprogramma, zoals het Europees Parlement in tal van resoluties had gevraagd. Ter 
ondersteuning van de doelstellingen van de Unie inzake de vermindering van de CO2-emissies 
wenst de rapporteur er ook voor te zorgen dat twee derden van de toewijzingen voor "Veilige, 
schone en efficiënte energie" naar investeringen in hernieuwbare energie gaan.

In het verslag wordt de door de Commissie voorgestelde indeling gevolgd, behalve in het deel 
over de uitdaging "Inclusieve, innovatieve en veilige samenlevingen". Gezien de specifieke 
aard van de veiligheidsuitdagingen is deze uitdaging in twee delen onderverdeeld: "Inzicht 
krijgen in de Europese samenlevingen en veranderingen in de samenleving" en "Vrijheid en 
veiligheid in Europa beschermen". In het eerste deel is voor de sociale en humane 
wetenschappen een beslissende rol weggelegd bij de ontwikkeling tot meer inclusieve en 
innoverende samenlevingen. Dat de sociale en humane wetenschappen bij deze uitdaging 
centraal staan, neemt natuurlijk niet weg dat zij ook bij de aanpak van de zes andere 
uitdagingen een essentiële rol zullen blijven spelen.

Hoewel aan de huidige risico's voor de vrijheid en de veiligheid veel kanten zitten en zij dus 
deels onder de overige maatschappelijke uitdagingen vallen, is de bescherming van vrijheid 
en veiligheid in Europa belangrijk genoeg om als afzonderlijke uitdaging te worden 
aangemerkt. Deze nieuwe uitdaging bestaat er specifiek in, antwoorden op de interne en 
externe bedreigingen voor de Europese veiligheid te zoeken en te ontwikkelen.

De organiserende rol van Horizon 2020 beschermen

De opeenvolgende kaderprogramma's hebben een essentiële rol gespeeld in de organisatie van 
het Europese wetenschaps- en technologiesysteem door de financiering van acties waarbij 
topwetenschappers betrokken waren en die ideeën op topniveau hebben voortgebracht. 
Daarom bestaat een van de prioriteiten van dit verslag erin, de op dit gebied geboekte 
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vooruitgang veilig te stellen door te beogen middelgrote en preconcurrentiële internationale 
samenwerkingsprojecten op alle gebieden te versterken, teneinde in te gaan tegen de trend om 
de financiering te concentreren op grootschalige projecten die de participatie van nieuwe 
deelnemers kunnen bemoeilijken en het systeem minder dynamisch kunnen maken.

In dezelfde geest is meer financiering uitgetrokken voor de Marie Curie-acties en 
onderzoeksinfrastructuur (met bijzondere aandacht voor e-infrastructuur) en is in het kader 
van de prioriteit "Wetenschap op topniveau" de nieuwe specifieke doelstelling "Topkwaliteit 
verspreiden en de deelname verbreden" gecreëerd om het onderzoeksnetwerk in de hele Unie 
te versterken. Deze nieuwe specifieke doelstelling beoogt initiatieven inzake twinning, 
opleiding, toegang tot netwerken, enz. te steunen.

De noodzaak om synergieën tussen de structuurfondsen en het kaderprogramma te creëren, is 
steeds in de desbetreffende verordeningen erkend, en dit is met wisselend succes gelukt. Nu 
het CSFRI en het gemeenschappelijk strategisch kader voor de structuurfondsen op elkaar zijn 
afgestemd om tot de Europa 2020-doelstelling van slimme groei bij te dragen, is het echter 
onvermijdelijk dat beide instrumenten in de nieuwe periode moeten gaan samenwerken. In die 
zin bevat het Commissievoorstel voor de nieuwe EFRO-verordening een aantal zeer positieve 
elementen, zoals de mogelijkheid om financiering uit beide bronnen te combineren. Om de 
samenwerking te laten slagen, moeten de regionale autoriteiten wel op de hoogte zijn van de 
onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-initiatieven van hun universiteiten, ondernemingen 
en onderzoekscentra en moeten zij deze steunen met hun respectieve strategieën voor slimme 
specialisatie. Voorts is het belangrijk dat de nationale en regionale autoriteiten bij het 
opstellen van deze strategieën op deskundig advies kunnen rekenen en dat de verschillende 
diensten van de Commissie samenwerken bij de beoordeling ervan.

De actoren meer inspraak geven

Een andere krachtlijn in dit verslag is de wens om onderzoekscentra, universiteiten en 
ondernemingen een grotere rol te geven wanneer het erop aankomt met nieuwe ideeën te 
komen en op nieuwe kansen te wijzen. Daarom wordt in een amendement bepaald dat bij 
minimaal 15% van de financiering voor oproepen in verband met "Leiderschap op het gebied 
van ontsluitende en industriële technologieën" en "Maatschappelijke uitdagingen" een 
bottom-upbenadering moet worden gevolgd en dat niet minder dan 60% van de financiering 
voor toekomstige en opkomende wetenschap en technologie (FET) moet worden toegewezen 
aan FET Open. De rapporteur is ook bijzonder verheugd over de toenemende nadruk op het 
mkb-instrument, dat eigen financiering heeft gekregen.

Voorts geeft de rapporteur onderzoekers ook in de overige oproepen meer inspraak, waardoor 
de weg wordt geëffend voor de oprichting van sectorale stuurgroepen die bestaan uit 
onafhankelijke deskundigen die de onderzoeks- en innovatieagenda voor elke 
maatschappelijke uitdaging moeten helpen opstellen.

Als we antwoorden op de wereldwijde uitdagingen willen vinden en onderzoek willen 
ontwikkelen dat de EU-burgers ten goede komt, moeten daar echter zoveel mogelijk 
verschillende actoren bij betrokken worden. Daarom wordt in het kader van de nieuwe 
specifieke doelstelling "Verantwoordelijk onderzoek en innovatie" voorgesteld 
overlegkanalen te bevorderen die de burgers als meer dan loutere ontvangers van 
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onderzoeksresultaten beschouwen.

Ten slotte vindt de rapporteur het zeer positief dat Horizon 2020 ook de nadruk legt op open 
innovatie die van de gebruiker uitgaat.

De voorbeeldfunctie van het programma versterken

Een kenmerkende eigenschap van de opeenvolgende kaderprogramma's is dat zij als 
voorbeeld van good practice golden. Zo hebben de Marie Curie-acties en, meer recentelijk, de 
ERC-beurzen een essentiële rol gespeeld bij het verbeteren van het imago van een carrière als 
wetenschapper qua loon en arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden stilaan de norm 
in universiteiten en onderzoekscentra.

Horizon 2020 gaat nog een stap verder en neemt voor het eerst in de geschiedenis van de 
kaderprogramma's een artikel betreffende gendergelijkheid op. In dit verslag is de bewoording 
daarvan uitgebreid tot twee aspecten van gendergelijkheid: de vertegenwoordiging en 
bevordering van vrouwen in Horizon 2020 versterken en een genderanalyse in de 
onderzoekinhoud opnemen.

Voorts heeft de rapporteur een nieuw artikel ingevoegd over vrije en gratis toegang tot 
publicaties die het resultaat zijn van door het programma gefinancierd publiek onderzoek. Er 
wordt ook beoogd vrije toegang te bevorderen tot gegevens die zijn verkregen of verzameld 
door projecten die door Horizon 2020 zijn gefinancierd.

Beide elementen zullen ook duidelijk de efficiëntie en het rendement vergroten. Als 
vrouwelijk talent efficiënter wordt benut, zal er meer ervaring voorhanden zijn en zullen er 
meer ideeën ontstaan, hetgeen op zijn beurt nieuwe kansen zal scheppen om innovatie in 
economische ontwikkeling om te zetten. Als onderzoeksresultaten op grotere schaal en 
makkelijker toegankelijk worden, zal dat ongetwijfeld overal in de Unie innovatie in de hand 
werken.

De internationale dimensie van Horizon 2020 benadrukken

Internationale samenwerking is het onderdeel van Horizon 2020 dat de komende jaren het 
grootste ontwikkelingspotentieel biedt. Als we ons concurrentievermogen willen behouden en 
oplossingen voor wereldwijde problemen willen vinden, zullen we met de beste kenniscentra 
in de wereld en tal van onderzoekers in het veld moeten samenwerken. Zo zullen we 
bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschap op wereldvlak.  Bij de toepassing van de 
drie prioriteiten waarrond Horizon 2020 is opgebouwd, moet de internationale dimensie 
daarom duidelijk tot haar recht komen.
                                               


