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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening voor Horizon 2020 is een gedegen stuk werk dat goed 
inspeelt op de behoeften van de EU op het vlak van wetenschap en onderzoek en een zekere 
synergie met het cohesiebeleid tot stand brengt.

De amendementen hebben in hoofdzaak betrekking op activiteiten ter ontwikkeling van de 
regio's, steden en lokale gemeenschappen en ter vergroting van hun betrokkenheid bij dit 
onderwerp. Dit is nodig omdat die activiteiten onderbelicht blijven in het voorstel, zelfs al 
heeft de Commissie de lidstaten eerder opgeroepen om dergelijke activiteiten te verwerken in 
hun operationele onderzoeksprogramma's voor de volgende programmeringsperiode.

Verder dient Horizon 2020 meer rekening te houden met de geografische verscheidenheid van 
de EU en ondersteuning te geven aan onderzoeksinitiatieven uit alle lidstaten, teneinde op die 
manier de regionale dimensie van het wetenschaps- en onderzoeksbeleid beter in de verf te 
zetten. Het verdient dan ook aanbeveling de territoriale en transnationale dimensie te 
versterken.

Een specifiek thema is dan nog het vraagstuk van de persoonlijke kosten van 
wetenschapswerkers en de aansluiting die wetenschapswerkers weten te vinden bij 
internationale onderzoeksteams. Er bestaan grote regionale verschillen op dit vlak, hetgeen 
vooral ten koste gaat van de achtergebleven regio's.

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals 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 

(26) Om ervoor te zorgen dat de EU-
financiering een zo groot mogelijk effect 
heeft, moet Horizon 2020 nauwere 
synergieën ontwikkelen met andere 
programma's van de Unie op terreinen 
zoals onderwijs, ruimte, milieu, 
concurrentievermogen en het mkb, interne 
veiligheid, cultuur en media en met de
cohesie- en 
plattelandsontwikkelingfondsen en het
maritiem en visserijbeleid die allemaal 
onder de gemeenschappelijke verordening 
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versterken in de context van slimme 
specialisatiestrategieën.

vallen, hetgeen specifiek kan helpen 
nationale en regionale onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit te versterken in de 
context van slimme 
specialisatiestrategieën.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) De activiteiten in het kader van 
Horizon 2020 dienen sterker op de regio's 
te worden gericht en te worden aangepast 
aan hun specifieke behoeften, en wel 
omdat nauwere betrokkenheid van 
regionale en lokale autoriteiten bij de 
totstandbrenging en tenuitvoerlegging van 
de fondsen en onderzoeks- en 
innovatieprogramma's van cruciaal 
belang is doordat onmogelijk op alle 
regio's dezelfde ontwikkelingsstrategie 
kan worden losgelaten.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) Horizon 2020 dient te worden 
voorzien van een sterke territoriale en 
transnationale dimensie. Het programma 
dient zorg te dragen voor een goede 
wisselwerking tussen het Europees 
onderzoeks- en innovatiebeleid enerzijds 
en de regionale en lokale actoren die het 
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beleid in de praktijk uitvoeren anderzijds.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis

Onderzoekscarrières

Horizon 2020 wordt ten uitvoer gelegd 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. xx/2013 [regels voor deelname] en 
draagt zo bij aan de versterking van de 
interne markt voor onderzoekers en 
vergroting van de aantrekkelijkheid van 
onderzoekscarrières in de hele EU in de 
context van de Europese 
Onderzoeksruimte, rekening houdend met 
het transnationale karakter van het 
leeuwendeel van de in het kader daarvan 
ondersteunde maatregelen.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
bewerkstelligt. De deelname van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt 
kwantitatief en kwalitatief beoordeeld in 
het kader van de overeen te komen 

1. Er wordt specifiek op toegezien dat 
Horizon 2020 een passende deelname van, 
en een innovatie-effect op, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) 
bewerkstelligt.
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evaluatie- en monitoringactiviteiten.

Dat betreft concreet:
a) ondersteuning in alle fases van de 
onderzoekscyclus – van prototype tot 
volledige uitvoering – om hen te helpen 
hun volledige onderzoekspotentieel te 
ontplooien,
b) verlening van speciale ondersteuning 
ten behoeve van onderhandelingen over 
intellectuele-eigendomsrechten in het 
kader van open innovatieprojecten,
c) levering van financiële ondersteuning 
om vertragingen in de verstrekking van 
subsidies te helpen overbruggen, en wel 
omdat de kasstroom een heikel punt is en 
blijft voor het mkb,
d) levering van financiële ondersteuning 
voor bewustmakingsactiviteiten binnen 
het mkb.
De deelname van het midden- en 
kleinbedrijf (mkb) wordt kwantitatief en 
kwalitatief beoordeeld in het kader van de 
overeen te komen evaluatie- en 
monitoringactiviteiten.

Or. en


