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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa
(COM(2021)0087 – C9-0166/2021 – 2021/0048(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2021)0087),

– gezien artikel 187 en artikel 188, eerste alinea, van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd 
(C9-0166/2021),

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0246/2021),

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

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

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

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

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om een zo groot mogelijk effect 
van de financiering van de Unie te bereiken 
en zo doeltreffend mogelijk bij te dragen 
aan de beleidsdoelstellingen van de Unie is 
bij Verordening [XXXX] van het Europees 

(1) Om een zo groot mogelijk effect 
van de financiering van de Unie te bereiken 
en zo doeltreffend mogelijk bij te dragen 
aan de beleidsdoelstellingen van de Unie is 
bij Verordening [XXXX] van het Europees 
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Parlement en de Raad10 (de “Horizon 
Europa-verordening”) het beleids- en 
rechtskader vastgesteld voor Europese 
partnerschappen met partners uit de 
particuliere en/of publieke sector. Europese 
partnerschappen zijn een essentieel 
onderdeel van de beleidsaanpak van 
Horizon Europa. Zij worden opgezet om de 
door Horizon Europa beoogde prioriteiten 
van de Unie te verwezenlijken en te zorgen 
voor een duidelijk effect voor de EU en 
haar burgers, dat doeltreffender kan 
worden bereikt door een partnerschap, door 
middel van een strategische visie die wordt 
gedeeld door de partners en waartoe zij 
zich hebben verbonden, dan door de Unie 
alleen.

Parlement en de Raad10 (de “Horizon 
Europa-verordening”) het beleids- en 
rechtskader vastgesteld voor Europese 
partnerschappen met partners uit de 
particuliere en/of publieke sector. Europese 
partnerschappen zijn een essentieel 
onderdeel van de beleidsaanpak van 
Horizon Europa. Zij worden opgezet om de 
door Horizon Europa beoogde 
toezeggingen en prioriteiten van de Unie te 
verwezenlijken en te zorgen voor een 
duidelijk effect voor de EU en haar burgers 
en het milieu, dat doeltreffender kan 
worden bereikt door een partnerschap, door 
middel van een strategische visie die wordt 
gedeeld door de partners en waartoe zij 
zich hebben verbonden, dan door de Unie 
alleen.

__________________ __________________
10 PB [….]. 10 PB [….].

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Met name Europese 
partnerschappen in het kader van de pijler 
“Wereldwijde uitdagingen en Europees 
industrieel concurrentievermogen” van 
Horizon Europa spelen een belangrijke rol 
bij de verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen, zoals het versnellen van de 
overgang naar 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
een groen en digitaal Europa, en moeten 
bijdragen tot het herstel van de ongekende 
COVID-crisis. Met Europese 
partnerschappen worden complexe 
grensoverschrijdende uitdagingen 
aangepakt die een geïntegreerde aanpak 
vereisen. Zij maken het mogelijk de in de 
effectbeoordelingen bij deze verordening 
beschreven transformatie-, systemische en 
markttekortkomingen aan te pakken door 

(2) Met name Europese 
partnerschappen in het kader van de pijler 
“Wereldwijde uitdagingen en Europees 
industrieel concurrentievermogen” van 
Horizon Europa spelen een belangrijke rol 
bij de verwezenlijking van de strategische 
doelstellingen, zoals het versnellen van de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de Verenigde Naties (VN), de 
toezeggingen van de Unie in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs, die is 
aangenomen in het kader van het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering1bis, en de 
transitie naar een groen en digitaal 
Europa, en moeten bijdragen tot een 
maatschappelijk, economisch en 
ecologisch veerkrachtig herstel van de 
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een breed scala van actoren uit de 
waardeketens en ecosystemen samen te 
brengen om te werken aan een 
gemeenschappelijke visie en deze om te 
zetten in concrete routekaarten en een 
gecoördineerde uitvoering van activiteiten. 
Ook maken zij het mogelijk de 
inspanningen en middelen te concentreren 
op gemeenschappelijke prioriteiten om 
complexe uitdagingen op te lossen.

ongekende COVID-gerelateerde crisis, en 
tegelijkertijd het Europese industriële 
leiderschap bevorderen. Met Europese 
partnerschappen worden complexe 
grensoverschrijdende uitdagingen 
aangepakt die een geïntegreerde aanpak 
vereisen. Zij maken het mogelijk de in de 
effectbeoordelingen bij deze verordening 
beschreven transformatie-, systemische en 
markttekortkomingen aan te pakken door 
een breed scala van actoren uit de 
waardeketens en ecosystemen samen te 
brengen om te werken aan een 
gemeenschappelijke visie en deze om te 
zetten in concrete routekaarten en een 
gecoördineerde uitvoering van activiteiten. 
Bovendien kunnen op deze manier 
inspanningen en middelen op 
gemeenschappelijke prioriteiten worden 
geconcentreerd en worden ingezet voor de 
complexe uitdagingen van de toekomst, in 
het belang van de samenleving.

___________
1 bis PB L 282 van 19.10.2016, blz. 4.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Om wetenschappelijke excellentie 
te waarborgen, en in overeenstemming 
met artikel 13 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (het 
Handvest), moet de vrijheid van 
wetenschappelijk onderzoek worden 
gewaarborgd en moeten de hoogste 
normen inzake wetenschappelijke 
integriteit worden bevorderd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
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Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het is belangrijk dat alle Europese 
partnerschappen de ethische praktijken 
en fundamentele ethische beginselen 
eerbiedigen en voldoen aan de ethische 
normen die zijn vastgelegd in de 
verschillende nationale, sectorale en 
institutionele gedragscodes. Hun 
onderzoeksactiviteiten moeten altijd in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
die zijn vastgelegd in artikel 19 van de 
verordening inzake Horizon Europa en in 
de verklaring van de Commissie over 
ethiek en stamcelonderzoek met 
betrekking tot dat artikel.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de prioriteiten en effecten te 
verwezenlijken, moeten Europese 
partnerschappen worden ontwikkeld door 
middel van een brede betrokkenheid van 
relevante belanghebbenden in Europa, 
waaronder het bedrijfsleven, 
onderzoeksorganisaties, organen met een 
openbaredienstverleningstaak op lokaal, 
regionaal, nationaal of internationaal 
niveau, en maatschappelijke organisaties 
zoals stichtingen die onderzoek en 
innovatie ondersteunen en/of uitvoeren. Zij 
moeten ook een van de maatregelen zijn 
om de samenwerking tussen partners uit de 
particuliere en/of publieke sector op 
internationaal niveau te versterken, onder 
meer door onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s en 
grensoverschrijdende investeringen in 
onderzoek en innovatie samen te voegen, 
hetgeen wederzijdse voordelen oplevert 
voor mensen en bedrijven en er 
tegelijkertijd voor zorgt dat de Unie haar 

(3) Om de prioriteiten en effecten te 
verwezenlijken, moeten Europese 
partnerschappen worden ontwikkeld door 
middel van een brede betrokkenheid van 
alle relevante belanghebbenden in Europa, 
waaronder het bedrijfsleven, kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) en 
start-ups, universiteiten, 
onderzoeksorganisaties, organen met een 
openbaredienstverleningstaak op lokaal, 
regionaal, nationaal of internationaal 
niveau, maatschappelijke organisaties, 
waaronder niet-gouvernementele 
organisaties (ngo’s), en stichtingen die 
onderzoek en innovatie ondersteunen en/of 
uitvoeren. Zij moeten ook een van de 
maatregelen zijn om de samenwerking 
tussen partners uit de particuliere en/of 
publieke sector op internationaal niveau te 
versterken, onder meer door onderzoeks- 
en innovatieprogramma’s en 
grensoverschrijdende investeringen in 
onderzoek en innovatie samen te voegen, 
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belangen op strategische gebieden kan 
verdedigen.

hetgeen wederzijdse voordelen oplevert 
voor mensen en bedrijven en er 
tegelijkertijd voor zorgt dat de Unie haar 
strategische autonomie kan ontwikkelen, 
in combinatie met een open economie.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In Verordening (EU) 2020/85211 is 
het algemene kader vastgesteld om te 
bepalen of een economische activiteit met 
het oog op de definitie van duurzame 
beleggingen als ecologisch duurzaam kan 
worden aangemerkt. Het kader vormt een 
gemeenschappelijk referentiepunt voor 
beleggers, banken, de industrie en 
onderzoekers wanneer zij beleggen in 
projecten en economische activiteiten die 
een aanzienlijk positief effect hebben op 
klimaat en milieu en hieraan geen ernstige 
afbreuk doen. Dit is het referentiepunt voor 
groene investeringen in de Unie.

(6) In Verordening (EU) 2020/85211 is 
het algemene kader vastgesteld om te 
bepalen of een economische activiteit met 
het oog op de definitie van duurzame 
beleggingen als ecologisch duurzaam kan 
worden aangemerkt. Het kader vormt een 
gemeenschappelijk referentiepunt voor 
beleggers, banken, de industrie en 
onderzoekers wanneer zij beleggen in 
projecten en activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied ervan vallen en die een 
aanzienlijk positief effect hebben op 
klimaat en milieu en hieraan geen ernstige 
afbreuk doen. Dit is het referentiepunt voor 
groene investeringen in de Unie.

__________________ __________________
11 Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2020 betreffende de totstandbrenging van 
een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 
van 22.6.2020, blz. 13).

11 Verordening (EU) 2020/852 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 
2020 betreffende de totstandbrenging van 
een kader ter bevordering van duurzame 
beleggingen en tot wijziging van 
Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 
van 22.6.2020, blz. 13).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In voorkomend geval moeten (7) In voorkomend geval moeten 
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partnerschappen de technische 
screeningscriteria als bedoeld in artikel 3 
en het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen” als bedoeld in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 beschouwen 
als een instrument waarmee zij de 
gereedheid van hun projecten en de 
toegang tot groene financiering kunnen 
verbeteren, hetgeen van cruciaal belang is 
voor de marktintroductie en de bredere 
toepassing van de innovatieve 
technologieën en oplossingen die zij zullen 
opleveren. Wetenschappelijk bewijs vormt 
de basis van de technische 
screeningscriteria. Onderzoek en innovatie, 
nagestreefd door de partnerschappen, 
moeten een belangrijke rol spelen om 
marktdeelnemers te helpen bij het 
bereiken, of zelfs overschrijden, van de bij 
de verordening vastgestelde normen en 
drempels, en om de technische 
screeningscriteria actueel en in 
overeenstemming te houden met de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal.

partnerschappen de technische 
screeningscriteria als bedoeld in artikel 3 
en het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen” als bedoeld in artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852, waar de 
activiteit van de Gemeenschappelijke 
Onderneming binnen het 
toepassingsgebied van die verordening 
valt, beschouwen als een instrument 
waarmee zij de gereedheid van hun 
projecten en de toegang tot groene 
financiering kunnen verbeteren, hetgeen 
van cruciaal belang is voor de 
marktintroductie en de bredere toepassing 
van de innovatieve technologieën en 
oplossingen die zij zullen opleveren. 
Wetenschappelijk bewijs vormt de basis 
van de technische screeningscriteria. 
Onderzoek en innovatie, nagestreefd door 
de partnerschappen, moeten een 
belangrijke rol spelen om marktdeelnemers 
te helpen bij het bereiken, of zelfs 
overschrijden, van de bij de verordening 
vastgestelde normen en drempels, en om de 
technische screeningscriteria actueel en in 
overeenstemming te houden met de 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten uit Horizon Europa worden 
gefinancierd. Om een maximaal effect te 
bereiken, moeten de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen nauwe synergieën 
ontwikkelen met andere programma’s en 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
met name met die welke de toepassing van 
innovatieve oplossingen, het onderwijs en 
de regionale ontwikkeling ondersteunen, 

(10) De onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten uit Horizon Europa worden 
gefinancierd. Om een maximaal effect te 
bereiken, moeten de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen nauwe synergieën 
ontwikkelen met andere programma’s en 
financieringsinstrumenten van de Unie, 
met name met die welke de toepassing van 
innovatieve duurzame oplossingen, het 
onderwijs en de regionale ontwikkeling 
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om zo de economische en sociale cohesie 
te vergroten en onevenwichtigheden te 
verkleinen.

ondersteunen, om zo te reageren op 
mondiale uitdagingen, de economische en 
sociale cohesie te vergroten en 
onevenwichtigheden en milieueffecten te 
verkleinen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De nieuwe beleidsaanpak voor 
Europese partnerschappen, en met name 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen, vraagt om een nieuwe 
manier van vaststelling van het rechtskader 
waarbinnen zij actief zullen zijn. Hoewel 
de oprichting van Gemeenschappelijke 
Ondernemingen op basis van artikel 187 
VWEU voor de toepassing van 
Horizon 2020 doeltreffend is gebleken wat 
de uitvoering ervan betreft, moet er een 
stap verder worden gegaan. Daarom beoogt 
deze verordening de samenhang, 
efficiëntie, doeltreffendheid en 
effectgerichte uitvoering te vergroten door 
de bepalingen van Horizon Europa en de 
ervaring die is opgedaan bij de uitvoering 
in het kader van het programma Horizon 
2020 op geharmoniseerde wijze in 
gemeenschappelijke bepalingen voor alle 
Gemeenschappelijke Ondernemingen te 
vertalen. Zij is erop gericht de 
samenwerking en synergieën tussen 
Europese partnerschappen te bevorderen en 
daarbij ten volle gebruik te maken van hun 
onderlinge verbindingen op organisatorisch 
niveau. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten zoeken naar 
mogelijkheden om vertegenwoordigers van 
andere Europese partnerschappen bij de 
besprekingen tijdens het opstellen van hun 
werkprogramma’s te betrekken, gebieden 
identificeren waar complementaire of 
gezamenlijke activiteiten de uitdagingen 
doeltreffender en efficiënter zouden 

(11) De nieuwe beleidsaanpak voor 
Europese partnerschappen, en met name 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen, vraagt om een nieuwe 
manier van vaststelling van het rechtskader 
waarbinnen zij actief zullen zijn. Hoewel 
de oprichting van Gemeenschappelijke 
Ondernemingen op basis van artikel 187 
VWEU voor de toepassing van 
Horizon 2020 doeltreffend is gebleken wat 
de uitvoering ervan betreft, moet er een 
stap verder worden gegaan. Daarom beoogt 
deze verordening de samenhang, 
efficiëntie, doeltreffendheid, 
effectgerichtheid en maatschappelijke 
toegevoegde waarde van de uitvoering te 
vergroten door de bepalingen van Horizon 
Europa en de ervaring die is opgedaan bij 
de uitvoering in het kader van het 
programma Horizon 2020 op 
geharmoniseerde wijze in 
gemeenschappelijke bepalingen voor alle 
Gemeenschappelijke Ondernemingen te 
vertalen. Zij is erop gericht de 
samenwerking en synergieën tussen 
Europese partnerschappen te bevorderen en 
daarbij ten volle gebruik te maken van hun 
onderlinge verbindingen op organisatorisch 
niveau. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten zoeken naar 
mogelijkheden om vertegenwoordigers van 
andere Europese partnerschappen bij de 
besprekingen tijdens het opstellen van hun 
werkprogramma’s te betrekken, gebieden 
identificeren waar complementaire of 
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aanpakken, overlappingen vermijden, de 
timing van hun activiteiten op elkaar 
afstemmen en zorgen voor toegang tot 
resultaten en andere relevante middelen 
voor kennisuitwisseling.

gezamenlijke activiteiten de uitdagingen 
doeltreffender en efficiënter zouden 
aanpakken, overlappingen vermijden, de 
timing van hun activiteiten op elkaar 
afstemmen en zorgen voor toegang tot 
resultaten en andere relevante middelen 
voor kennisuitwisseling.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Na de vaststelling van onderlinge 
synergieën moeten de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen bepalen welke delen van 
de begroting kunnen worden aangewend 
voor complementaire of gezamenlijke 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen. Daarnaast heeft deze 
verordening tot doel de efficiëntie en 
harmonisatie van de regels te verbeteren 
door intensievere operationele 
samenwerking en door het verkennen van 
schaalvoordelen, waaronder de oprichting 
van een gemeenschappelijk backoffice, 
dat horizontale ondersteunende functies 
moet verlenen aan de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen. Dankzij een 
gemeenschappelijk backoffice kunnen een 
groter effect en harmonisatie ten aanzien 
van gemeenschappelijke punten worden 
bereikt, terwijl er een zekere mate van 
flexibiliteit behouden blijft om aan de 
specifieke behoeften van elke afzonderlijke 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
voldoen. De structuur moet worden 
opgezet aan de hand van overeenkomsten 
inzake het dienstverleningsniveau, die 
gezamenlijk door de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen worden gesloten. Het 
gemeenschappelijk backoffice moet 
coördinerende en administratieve 
ondersteunende functies omvatten op 
gebieden waar het volgens onderzoek 
efficiënt en kosteneffectief is gebleken, en 

(12) Na de vaststelling van onderlinge 
synergieën moeten de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen bepalen welke delen van 
de begroting kunnen worden aangewend 
voor complementaire of gezamenlijke 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen. Daarnaast heeft deze 
verordening tot doel de efficiëntie en 
harmonisatie van de regels te verbeteren 
door intensievere operationele 
samenwerking en door het verkennen van 
schaalvoordelen, waaronder, in 
voorkomend geval, de mogelijkheid tot 
instelling van gemeenschappelijke 
backofficefuncties, die horizontale 
ondersteuning moeten verlenen aan de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen. 
Door het aantal functies dat de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen met 
elkaar delen, te vergroten, kan 
makkelijker een groter effect en meer 
harmonisatie ten aanzien van 
gemeenschappelijke punten worden 
bereikt, terwijl er een zekere mate van 
flexibiliteit behouden blijft om aan de 
specifieke behoeften van elke afzonderlijke 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
voldoen. De gemeenschappelijke 
backofficefuncties kunnen coördinerende 
en administratieve ondersteunende functies 
omvatten op gebieden waar het volgens 
onderzoek efficiënt en kosteneffectief is 
gebleken, waarbij rekening moet worden 
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moet rekening houden met de naleving 
van de verantwoordingsverplichting van 
elke afzonderlijke ordonnateur. De 
juridische structuur moet zodanig worden 
opgezet dat zij het best tegemoetkomt aan 
de gemeenschappelijke behoeften van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
ervoor zorgt dat deze nauw samenwerken 
en alle mogelijke synergieën verkent 
tussen de Europese partnerschappen en, 
bijgevolg, tussen de verschillende 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa en tussen de andere programma’s 
die door de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen worden beheerd.

gehouden met de naleving van de 
verantwoordingsverplichting van elke 
afzonderlijke ordonnateur. De 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten gezamenlijk 
dienstverleningsovereenkomsten kunnen 
afsluiten, zodat zij nauw samenwerken en 
alle mogelijke synergieën worden verkend 
tussen de Europese partnerschappen en, 
bijgevolg, tussen de verschillende 
onderdelen van het programma Horizon 
Europa en tussen de andere programma’s 
die door de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen worden beheerd.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten meer inzicht 
verwerven in de activiteiten op hun 
onderzoeksgebied en een meer 
geïntegreerde en meer systematische 
aanpak hanteren voor het beheer van deze 
activiteiten. Complementariteit en 
synergie met werkprogramma’s inzake 
gezamenlijk onderzoek en met de 
Europese Onderzoeksraad zouden 
bevorderlijk zijn voor een 
innovatiepijplijn volgens een bottom-up-
model. Dit zou kansen creëren voor 
onderzoek op gebieden die momenteel niet 
aan bod komen en ook toepassingen in 
andere sectoren bevorderen, in beide 
richtingen van de pijplijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
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Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Met Horizon Europa wordt een 
meer strategische, coherente en 
effectgerichte benadering van Europese 
partnerschappen ingevoerd, die voortbouwt 
op de lessen die zijn getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. In 
overeenstemming met de nieuwe ambitie is 
deze verordening gericht op een 
doeltreffender gebruik van 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen, met name door de nadruk 
te leggen op duidelijke doelstellingen, 
resultaten en effecten die tegen 2030 
kunnen worden bereikt, en door te zorgen 
voor een duidelijke bijdrage aan de 
desbetreffende beleidsprioriteiten en 
beleidsmaatregelen van de Unie. Nauwe 
samenwerking en synergieën met andere 
relevante initiatieven op Unie-, nationaal 
en regionaal niveau, met name met andere 
Europese partnerschappen, zijn van 
cruciaal belang om een groter effect te 
sorteren en ervoor te zorgen dat de 
resultaten worden benut. Bij de 
beoordeling van het algemene effect 
moeten bredere investeringen in 
aanmerking worden genomen, die verder 
gaan dan de bijdragen van partners en van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
die de verwezenlijking van hun 
doelstellingen nastreven.

(14) Met Horizon Europa wordt een 
meer strategische, coherente en 
effectgerichte benadering van Europese 
partnerschappen ingevoerd, die voortbouwt 
op de lessen die zijn getrokken uit de 
tussentijdse evaluatie van Horizon 2020. In 
overeenstemming met de nieuwe ambitie is 
deze verordening gericht op een 
doeltreffender gebruik van 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen, met name door de nadruk 
te leggen op duidelijke doelstellingen, 
resultaten en effecten die tegen 2030 
kunnen worden bereikt, en door te zorgen 
voor een duidelijke bijdrage aan de 
desbetreffende beleidsprioriteiten en 
beleidsmaatregelen van de Unie. Nauwe 
samenwerking en synergieën met andere 
relevante initiatieven op Unie-, nationaal 
en regionaal niveau, met name met andere 
Europese partnerschappen, zijn van 
cruciaal belang om een groter 
wetenschappelijk, sociaal-economisch en 
ecologisch effect te sorteren en ervoor te 
zorgen dat de resultaten worden benut. De 
Commissie moet duidelijke, eenvoudige en 
concrete richtsnoeren ontwikkelen om te 
zorgen voor verschillende soorten 
synergieën, zoals de overdracht van 
middelen, alternatieve financiering, 
cumulatieve financiering en geïntegreerde 
financiering. Het is voor de lidstaten en 
de regio’s van bijzonder belang om hun 
slimme-specialisatiestrategieën en 
operationele programma’s zo goed 
mogelijk af te stemmen op de 
werkprogramma’s van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
zodat het mechanisme voor de mogelijke 
overdracht van 5 % van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen naar de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in 
werking kan treden, overeenkomstig 
artikel 15, lid 5, van de Horizon Europa-
verordening en met inachtneming van de 
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voorwaarden van de desbetreffende 
bepalingen van Verordening (EU) 
2021/1060 van het Europees Parlement en 
de Raad1bis (de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen ). Ook 
moet worden gekeken naar synergieën en 
complementariteit met de Europese 
financiële instellingen, zoals de Europese 
Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling en de Europese 
Investeringsbank, en tussen 
Gemeenschappelijke Ondernemingen zelf 
en met andere financieringsprogramma’s 
van de Unie, alsmede naar relevante 
industriële allianties met 
liefdadigheidsinstellingen en trusts. Bij de 
beoordeling van het algemene effect 
moeten bredere investeringen in 
aanmerking worden genomen, die verder 
gaan dan de bijdragen van partners en van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
die de verwezenlijking van hun 
doelstellingen nastreven, om de versnelde 
marktintroductie van innovatieve 
oplossingen te vergemakkelijken.

_______________

1 bis Verordening (EU) 2021/1060 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 juni 2021 houdende 
gemeenschappelijke bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds 
Plus, het Cohesiefonds, het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken, 
visserij en aquacultuur en de financiële 
regels voor die fondsen en voor het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie, het 
Fonds voor interne veiligheid en het 
Instrument voor financiële steun voor 
grensbeheer en visumbeleid (PB L 231 
van 30.6.2021, blz. 159).

Amendement 13
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Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening is gebaseerd op 
de beginselen en criteria van de Horizon 
Europa-verordening, waaronder openheid 
en transparantie, een sterk hefboomeffect 
en de verbintenis van alle betrokken 
partijen op lange termijn. Een van de 
doelstellingen van deze verordening is 
ervoor te zorgen dat de initiatieven 
openstaan voor een breed scala van 
entiteiten, waaronder nieuwkomers. De 
partnerschappen moeten openstaan voor 
elke entiteit die bereid en in staat is om het 
gemeenschappelijke doel na te streven, 
brede en actieve deelname van 
belanghebbenden aan hun activiteiten, 
lidmaatschap en bestuur bevorderen, en 
ervoor zorgen dat de resultaten ten goede 
komen aan alle Europeanen, met name 
door een brede verspreiding van de 
resultaten en activiteiten voorafgaand aan 
de uitrol in de hele Unie.

(15) Deze verordening is gebaseerd op 
de beginselen en criteria van de Horizon 
Europa-verordening, waaronder openheid 
en transparantie, een sterk hefboomeffect 
en de verbintenis van alle betrokken 
partijen op lange termijn. Een van de 
doelstellingen van deze verordening is 
ervoor te zorgen dat de initiatieven 
openstaan voor een breed scala van 
entiteiten, waaronder nieuwkomers. De 
partnerschappen moeten openstaan voor 
elke entiteit die bereid en in staat is om het 
gemeenschappelijke doel na te streven, 
brede en actieve deelname van 
belanghebbenden aan hun activiteiten, 
lidmaatschap en bestuur bevorderen, en 
ervoor zorgen dat de resultaten ten goede 
komen aan alle Europeanen en bijdragen 
tot duurzame ontwikkeling wereldwijd, 
met name door een brede verspreiding van 
de resultaten en activiteiten voorafgaand 
aan de uitrol in de hele Unie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Een percentage van het 
bedrag van 5,4 miljard EUR dat vanuit 
Next Generation EU aan Horizon Europa 
werd toegewezen uit hoofde van het 
interinstitutionele akkoord over het 
meerjarig financieel kader voor de jaren 
2021-2027 (het MFK) kan bijdragen aan 
een verhoging van de middelen van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen. 
Deze bijdrage kan ook worden aangevuld 
met vrijmakingen, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 3, van Verordening (EU, 
Euratom) 2018/1046 van het Europees 
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Parlement en de Raad1bis (het Financieel 
Reglement), en gecorrigeerd om deze in 
overeenstemming te brengen met 
bijdragen van geassocieerde landen. 
Aanvullende bijdragen van de Unie 
overeenkomstig artikel 13 van de Horizon 
Europa-verordening, artikel 5 van 
Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 
van de Raad (de MFK-verordening)1b en 
artikel 15, lid 3 van het Financieel 
Reglement, moeten op een eerlijke manier 
worden verdeeld binnen clusters van 
pijler II van het programma Horizon 
Europa, waarbij rekening wordt 
gehouden met de onderzoeksprioriteiten 
van de Unie alsook met haar 
beleidsdoelstellingen. Eventuele 
aanvullende bijdragen van de Unie 
moeten voor eenzelfde bedrag worden 
aangevuld met bijdragen van andere 
leden dan de Unie.
____________

1 bis Verordening (EU, Euratom) 
2018/1046 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van 
Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) 
nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) 
nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) 
nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU 
en tot intrekking van Verordening (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 
30.7.2018, blz. 1).
1 ter Verordening (EU, Euratom) 
nr. 2018/1046 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 december 
2020 tot bepaling van het meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2021-2027 
(PB L 433I van 22.12.2020, blz. 11).

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
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Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) In overeenstemming met de 
ambities van de Horizon Europa-
verordening is een van de voorwaarden 
voor het opzetten van geïnstitutionaliseerde 
partnerschappen het waarborgen van de 
bijdragen van de partners gedurende de 
hele looptijd van de initiatieven. In dit 
verband zal een aanzienlijk deel van de 
bijdragen van particuliere partners moeten 
worden geleverd in de vorm van bijdragen 
in natura aan de operationele kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming. 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten om maatregelen kunnen verzoeken 
om deze bijdragen te vergemakkelijken via 
hun werkprogramma’s, met name door een 
verlaging van de 
financieringspercentages. Deze 
maatregelen moeten gebaseerd zijn op de 
specifieke behoeften van een 
Gemeenschappelijke Onderneming en de 
onderliggende activiteiten. In gemotiveerde 
gevallen moet het mogelijk zijn 
aanvullende voorwaarden in te voeren 
waarvoor de deelname vereist is van een 
lid van de Gemeenschappelijke 
Onderneming of haar samenstellende of 
verbonden entiteiten, met het oog op 
activiteiten waar de industriële partners van 
de Gemeenschappelijke Onderneming een 
sleutelrol kunnen spelen, zoals 
grootschalige demonstraties en 
vlaggenschipprojecten, en meer bij te 
dragen via lagere 
financieringspercentages. De uitvoerend 
directeur moet toezicht houden op het 
participatieniveau van de leden om de raad 
van bestuur in staat te stellen passende 
maatregelen te nemen en te zorgen voor 
een evenwicht tussen de betrokkenheid van 
partners en openheid. In naar behoren 
gemotiveerde gevallen kunnen de 
kapitaaluitgaven voor bijvoorbeeld 
grootschalige demonstratiemodellen of 
vlaggenschipprojecten worden beschouwd 

(18) In overeenstemming met de 
ambities van de Horizon Europa-
verordening is een van de voorwaarden 
voor het opzetten van geïnstitutionaliseerde 
partnerschappen het waarborgen van de 
bijdragen van de partners gedurende de 
hele looptijd van de initiatieven. In dit 
verband zal een aanzienlijk deel van de 
bijdragen van particuliere partners moeten 
worden geleverd in de vorm van bijdragen 
in natura aan de operationele kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming. 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten om maatregelen kunnen verzoeken 
om deze bijdragen te vergemakkelijken via 
hun werkprogramma’s. Deze maatregelen 
moeten gebaseerd zijn op de specifieke 
behoeften van een Gemeenschappelijke 
Onderneming en de onderliggende 
activiteiten. In gemotiveerde gevallen moet 
het mogelijk zijn aanvullende voorwaarden 
in te voeren waarvoor de deelname vereist 
is van een lid van de Gemeenschappelijke 
Onderneming of haar samenstellende of 
verbonden entiteiten, met het oog op 
activiteiten waar de industriële partners van 
de Gemeenschappelijke Onderneming een 
sleutelrol kunnen spelen of om een 
geïntegreerd systeemprogramma tot stand 
te brengen. De uitvoerend directeur moet 
toezicht houden op het participatieniveau 
van de leden om de raad van bestuur in 
staat te stellen passende maatregelen te 
nemen en te zorgen voor een evenwicht 
tussen de betrokkenheid van partners en 
openheid. In naar behoren gemotiveerde 
gevallen kunnen de kapitaaluitgaven voor 
bijvoorbeeld grootschalige 
demonstratiemodellen of 
vlaggenschipprojecten worden beschouwd 
als subsidiabele kosten overeenkomstig het 
toepasselijke rechtskader.
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als subsidiabele kosten overeenkomstig het 
toepasselijke rechtskader.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In overeenstemming met het 
beginsel van een eerlijke verdeling van de 
bijdragen over de leden van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten de financiële bijdragen aan de 
administratieve kosten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
gelijk worden verdeeld tussen de Unie en 
de andere leden dan de Unie. Afwijkingen 
van dat beginsel mogen alleen in 
uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen worden overwogen, 
bijvoorbeeld wanneer de omvang of de 
lidmaatschapsstructuur van een ander lid 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
dan de Unie ertoe zou leiden dat de 
bijdragen per samenstellende of verbonden 
entiteit, met name kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s), dusdanig hoog 
zijn dat de stimulans om een 
samenstellende of verbonden entiteit van 
het lid van de Gemeenschappelijke 
Onderneming te worden of te blijven 
ernstig in gevaar zou worden gebracht. In 
dergelijke gevallen moet het 
minimumpercentage van de jaarlijkse 
financiële bijdrage aan de administratieve 
kosten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming van andere leden dan de 
Unie 20 % van de totale jaarlijkse 
administratieve kosten bedragen en moeten 
de bijdragen van kmo’s aanzienlijk lager 
zijn dan die van grotere samenstellende of 
verbonden entiteiten. Zodra een kritische 
massa van lidmaatschap is bereikt die een 
bijdrage van meer dan 20 % van de totale 
jaarlijkse administratieve kosten mogelijk 
maakt, moeten de jaarlijkse bijdragen per 

(19) De verhouding tussen de 
administratieve kosten en de totale 
begroting moet voor alle 
Gemeenschappelijke Ondernemingen van 
vergelijkbare orde zijn en mag niet meer 
dan 5 % van hun begroting bedragen. In 
overeenstemming met het beginsel van een 
eerlijke verdeling van de bijdragen over de 
leden van Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten de financiële 
bijdragen aan de administratieve kosten 
van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen bovendien gelijk worden 
verdeeld tussen de Unie en de andere leden 
dan de Unie. Andere leden dan de Unie 
moeten onderling overeenstemming 
bereiken over de eerlijke verdeling van 
hun deel van de administratieve uitgaven 
van hun Gemeenschappelijke 
Ondernemingen. Afwijkingen van dat 
beginsel mogen alleen in uitzonderlijke en 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
worden overwogen, bijvoorbeeld wanneer 
de omvang of de lidmaatschapsstructuur 
van een ander lid van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dan de 
Unie ertoe zou leiden dat de bijdragen per 
samenstellende of verbonden entiteit, met 
name kmo’s, onderzoeksorganisaties of 
universiteiten dusdanig hoog zijn dat de 
stimulans om een samenstellende of 
verbonden entiteit van het lid van de 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
worden of te blijven ernstig in gevaar zou 
worden gebracht. In dergelijke gevallen 
moet het minimumpercentage van de 
jaarlijkse financiële bijdrage aan de 
administratieve kosten van de 
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samenstellende of verbonden entiteit 
worden gehandhaafd of verhoogd om het 
aandeel van de andere leden dan de Unie in 
de totale bijdrage aan de jaarlijkse 
administratieve kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
geleidelijk te verhogen. De andere leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
dan de Unie moeten ernaar streven het 
aantal samenstellende of verbonden 
entiteiten te verhogen om de bijdrage aan 
de administratieve kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming tijdens 
haar levensduur te verhogen tot 50 %.

Gemeenschappelijke Onderneming van 
andere leden dan de Unie 20 % van de 
totale jaarlijkse administratieve kosten 
bedragen en moeten de bijdragen van 
kmo’s, onderzoeksorganisaties en 
universiteiten aanzienlijk lager zijn dan die 
van grotere samenstellende of verbonden 
entiteiten. Zodra een kritische massa van 
lidmaatschap is bereikt die een bijdrage 
van meer dan 20 % van de totale jaarlijkse 
administratieve kosten mogelijk maakt, 
moeten de jaarlijkse bijdragen per 
samenstellende of verbonden entiteit 
worden gehandhaafd of verhoogd om het 
aandeel van de andere leden dan de Unie in 
de totale bijdrage aan de jaarlijkse 
administratieve kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
geleidelijk te verhogen. De andere leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
dan de Unie moeten ernaar streven het 
aantal samenstellende of verbonden 
entiteiten te verhogen om de bijdrage aan 
de administratieve kosten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming tijdens 
haar levensduur te verhogen tot 50 %.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Op grond van de Horizon Europa-
verordening moeten de partners blijk geven 
van hun betrokkenheid op de lange termijn, 
met inbegrip van een minimumaandeel van 
publieke en/of particuliere investeringen. 
Bijgevolg moet de Unie bij deze 
verordening de stichtende leden die zijn 
gevestigd in lidstaten, in met het 
programma Horizon Europa geassocieerde 
landen of internationale organisaties 
vaststellen. Waar nodig moet het echter 
mogelijk zijn de ledenbasis van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen na 
hun oprichting uit te breiden met 

(20) Op grond van de Horizon Europa-
verordening moeten de partners blijk geven 
van hun betrokkenheid op de lange termijn, 
met inbegrip van een minimumaandeel van 
publieke en/of particuliere investeringen. 
Bijgevolg moet de Unie bij deze 
verordening de stichtende leden die zijn 
gevestigd in lidstaten, in met het 
programma Horizon Europa geassocieerde 
landen of internationale organisaties 
vaststellen. Waar nodig moet het echter 
mogelijk zijn de ledenbasis van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen na 
hun oprichting uit te breiden met 
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geassocieerde leden die volgens open en 
transparante procedures worden 
geselecteerd, waarbij met name rekening 
wordt gehouden met nieuwe 
technologische ontwikkelingen of de 
aansluiting van verdere landen bij het 
programma Horizon Europa. Ook 
juridische entiteiten die de doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen op hun specifieke 
onderzoeksgebieden willen ondersteunen 
zonder lid te worden, moeten de 
mogelijkheid krijgen om bijdragende 
partners van deze Gemeenschappelijke 
Ondernemingen te worden.

geassocieerde leden die volgens 
regelmatige, open, eerlijke en transparante 
oproepen tot het indienen van blijken van 
belangstelling en daarop volgende 
selectieprocedures worden geselecteerd, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
advies van het wetenschappelijke 
adviesorgaan en met de nieuwe 
technologische ontwikkelingen en 
innovatieve benaderingen, of de 
aansluiting van verdere landen bij het 
programma Horizon Europa. Ook 
juridische entiteiten die de doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen op hun specifieke 
onderzoeksgebieden willen ondersteunen 
zonder lid te worden, moeten de 
mogelijkheid krijgen om bijdragende 
partners van deze Gemeenschappelijke 
Ondernemingen te worden.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De oprichting van een 
Gemeenschappelijke Onderneming zorgt 
voor een voordelig publiek-privaat 
partnerschap voor alle betrokken leden, 
onder meer door het bevorderen van 
zekerheid over belangrijke 
begrotingstoewijzingen voor de betrokken 
sectoren gedurende een periode van zeven 
jaar. Stichtende of geassocieerde leden, of 
een van hun samenstellende of verbonden 
entiteiten, kunnen invloed verkrijgen, 
hetzij rechtstreeks, hetzij via 
vertegenwoordigers uit de sector, in de 
raad van bestuur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming. De 
raad van bestuur is het 
besluitvormingsorgaan van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dat 
beslist over de strategische koers op de 
lange termijn en over de jaarlijkse 

(21) De oprichting van een 
Gemeenschappelijke Onderneming zorgt 
voor een voordelig publiek-privaat 
partnerschap voor alle betrokken leden, 
onder meer door zekerheid te bieden over 
belangrijke begrotingstoewijzingen voor de 
betrokken sectoren gedurende een periode 
van zeven jaar, en door politieke signalen 
af te geven, voor betere planning te 
zorgen en investeerders zekerheid te 
bieden. De raad van bestuur is het 
besluitvormingsorgaan van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dat 
beslist over de strategische koers op de 
lange termijn en over de jaarlijkse 
prioriteiten van het partnerschap, op basis 
van de input van partners, waaronder de 
particuliere sector, de wetenschappelijke 
gemeenschap, vertegenwoordigers van 
lidstaten en maatschappelijke organisaties 
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prioriteiten van het partnerschap. 
Stichtende leden en geassocieerde leden 
en, indien van toepassing, 
vertegenwoordigers van hun 
samenstellende entiteiten, moeten derhalve 
kunnen bijdragen aan de agenda en de 
prioriteitenstelling van de 
Gemeenschappelijke Onderneming door 
middel van goedkeuring en mogelijke 
wijziging van de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie, alsmede door de 
vaststelling van het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
inhoud van de oproepen tot het indienen 
van voorstellen, het toepasselijke 
financieringspercentage per onderwerp van 
de oproep en de daarmee verband 
houdende regels voor indienings-, 
evaluatie-, selectie-, gunnings- en 
beroepsprocedures.

zonder winstoogmerk die actief zijn op het 
gebied van de desbetreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming. 
Stichtende leden en geassocieerde leden 
en, indien van toepassing, 
vertegenwoordigers van hun 
samenstellende entiteiten, moeten derhalve 
samen met andere belanghebbenden 
kunnen bijdragen aan de agenda en de 
prioriteitenstelling van de 
Gemeenschappelijke Onderneming door 
middel van goedkeuring en mogelijke 
herziening van de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie, alsmede door de 
vaststelling van het jaarlijkse 
werkprogramma, met inbegrip van de 
inhoud van de oproepen tot het indienen 
van voorstellen, het toepasselijke 
financieringspercentage per onderwerp van 
de oproep en de daarmee verband 
houdende regels voor indienings-, 
evaluatie-, selectie-, gunnings- en 
beroepsprocedures.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Het is passend dat de andere leden 
dan de Unie zich verbinden tot de 
uitvoering van deze verordening door 
middel van een verbintenisbrief. Deze 
verbintenisbrieven moeten gedurende de 
gehele looptijd van het initiatief 
rechtsgeldig zijn en door de 
Gemeenschappelijke Onderneming en de 
Commissie nauwlettend worden 
gemonitord. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten een juridische en 
organisatorische omgeving creëren, die de 
leden in staat stelt aan hun verbintenissen 
te voldoen en tegelijkertijd zorgt voor 
voortdurende openheid van het initiatief en 
transparantie tijdens de uitvoering ervan, 
met name voor het stellen van prioriteiten 

(22) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten flexibel, 
eenvoudig en flexibel kunnen werken en 
beschikken over een reeks duidelijke 
regels, waardoor zij aantrekkelijker 
worden voor alle belanghebbenden en met 
name voor het bedrijfsleven, kmo’s, 
onderzoeksorganisaties en deelnemende 
staten. Het is passend dat de andere leden 
dan de Unie zich verbinden tot de 
uitvoering van deze verordening door 
middel van een verbintenisbrief. Deze 
verbintenisbrieven moeten tijdig op de 
website van de desbetreffende 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden gepubliceerd, met inachtneming 
van de vertrouwelijkheidsregels, en 
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en voor deelname aan oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

moeten gedurende de gehele looptijd van 
het initiatief rechtsgeldig zijn en door de 
Gemeenschappelijke Onderneming en de 
Commissie nauwlettend worden 
gemonitord. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten een juridische en 
organisatorische omgeving creëren, die de 
leden in staat stelt aan hun verbintenissen 
te voldoen en tegelijkertijd zorgt voor 
voortdurende openheid van het initiatief, 
transparantie en inachtneming van de 
regels inzake belangenconflicten tijdens 
de uitvoering ervan, met name voor het 
stellen van prioriteiten en voor deelname 
aan oproepen tot het indienen van 
voorstellen, waarbij een vanuit gender- en 
geografisch perspectief evenwichtige 
deelname moet worden bevorderd. 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten, in voorkomend geval, oproepen 
tot het indienen van voorstellen 
identificeren die een coördinerende rol 
voor kmo-deelnemers bevorderen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Verdere vereenvoudiging is een 
hoeksteen van het kaderprogramma 
Horizon Europa. In dat verband moet er 
een vereenvoudigd 
verslagleggingsmechanisme zijn voor 
partners, die niet langer verslag hoeven uit 
te brengen over niet-subsidiabele kosten. 
Bijdragen in natura aan operationele 
activiteiten moeten uitsluitend in geval van 
subsidiabele kosten worden verantwoord. 
Op deze wijze kunnen de bijdragen in 
natura aan operationele activiteiten via de 
IT-instrumenten van Horizon Europa 
automatisch worden berekend, worden de 
administratieve lasten voor de partners 
verlaagd en wordt het 
verslagleggingsmechanisme voor bijdragen 

(23) Verdere vereenvoudiging is een 
hoeksteen van het kaderprogramma 
Horizon Europa. In dat verband moet er 
een vereenvoudigd 
verslagleggingsmechanisme zijn voor 
partners, die niet langer verslag hoeven uit 
te brengen over niet-subsidiabele kosten. 
Bijdragen in natura aan operationele 
activiteiten moeten uitsluitend in geval van 
subsidiabele kosten worden verantwoord. 
Op deze wijze kunnen de bijdragen in 
natura aan operationele activiteiten via de 
IT-instrumenten van Horizon Europa 
automatisch worden berekend, worden de 
administratieve lasten voor de partners 
verlaagd en wordt het 
verslagleggingsmechanisme voor bijdragen 
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doeltreffender. Bijdragen in natura aan 
operationele activiteiten moeten 
nauwlettend worden gemonitord door de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, en 
de uitvoerend directeur van de raad van 
bestuur moet regelmatig verslagen 
opstellen om vast te stellen of de 
vorderingen bij het bereiken van de 
doelstellingen van de bijdragen in natura 
bevredigend zijn. De raad van bestuur moet 
zowel de geleverde inspanningen als de 
resultaten van de aan de operationele 
activiteiten bijdragende leden beoordelen, 
alsook andere factoren, zoals de mate van 
deelname van kmo’s en de 
aantrekkelijkheid van het initiatief voor 
nieuwkomers. Indien nodig moet de raad 
passende corrigerende maatregelen nemen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
beginselen van openheid en transparantie.

doeltreffender. Bijdragen in natura aan 
operationele activiteiten moeten 
nauwlettend worden gemonitord door de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, en 
de uitvoerend directeur van de raad van 
bestuur moet regelmatig verslagen 
opstellen en deze tijdig op de website van 
de desbetreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming bekendmaken om vast te 
stellen of de vorderingen bij het bereiken 
van de doelstellingen van de bijdragen in 
natura bevredigend zijn. De raad van 
bestuur moet zowel de geleverde 
inspanningen als de resultaten van de aan 
de operationele activiteiten bijdragende 
leden beoordelen, alsook andere factoren, 
zoals de mate van deelname van kmo’s, de 
aantrekkelijkheid van het initiatief voor 
nieuwkomers en de geografische 
diversiteit. Indien nodig moet de raad 
passende corrigerende maatregelen nemen, 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
beginselen van openheid en transparantie.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten voor andere leden 
dan de Unie een systematische kans en 
stimulans zijn om hun onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten te combineren met die 
van de Gemeenschappelijke Onderneming. 
Aanvullende activiteiten mogen geen 
financiële steun van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
ontvangen. Zij kunnen echter worden 
geboekt als bijdragen in natura van de 
leden wanneer zij bijdragen aan de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en rechtstreeks verband 
houden met haar activiteiten. Dat verband 
kan worden gelegd door het gebruik van de 
resultaten van acties onder contract die 

(24) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten voor andere leden 
dan de Unie een systematische kans en 
stimulans zijn om hun onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten te combineren met die 
van de Gemeenschappelijke Onderneming. 
Aanvullende activiteiten mogen geen 
financiële steun van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
ontvangen. Zij kunnen echter worden 
geboekt als bijdragen in natura van de 
leden wanneer zij bijdragen aan de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en rechtstreeks verband 
houden met haar activiteiten. Dat verband 
kan worden gelegd door het gebruik van de 
resultaten van acties onder contract die 
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door de Gemeenschappelijke Onderneming 
of haar eerdere initiatieven zijn 
gefinancierd, of door het aantonen van een 
aanzienlijke toegevoegde waarde voor de 
Unie. In deze verordening moeten 
specifiekere bepalingen worden vastgesteld 
met betrekking tot de reikwijdte van de 
aanvullende activiteiten voor elke 
Gemeenschappelijke Onderneming, voor 
zover dat nodig is om het gewenste effect 
en richtingseffect te bereiken. Daarnaast 
moet door de raden van bestuur van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden besloten of voor de waardering van 
de bijdragen vereenvoudigingsmethoden 
zoals vaste bedragen of eenheidskosten 
nodig zijn om tot vereenvoudiging, 
kosteneffectiviteit en een passend niveau 
van bescherming van vertrouwelijke 
commerciële gegevens te komen.

door de Gemeenschappelijke Onderneming 
of haar eerdere initiatieven zijn 
gefinancierd, of door het aantonen van een 
aanzienlijke toegevoegde waarde voor de 
Unie. In deze verordening moeten 
specifiekere bepalingen worden vastgesteld 
met betrekking tot een zo transparant 
mogelijke identificatie van de reikwijdte 
van de aanvullende activiteiten voor elke 
Gemeenschappelijke Onderneming, voor 
zover dat nodig is om het gewenste effect 
en richtingseffect te bereiken. Daarnaast 
moet door de raden van bestuur van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden besloten of voor de waardering van 
de bijdragen vereenvoudigingsmethoden 
zoals vaste bedragen of eenheidskosten 
nodig zijn om tot vereenvoudiging, 
kosteneffectiviteit en een passend niveau 
van bescherming van vertrouwelijke 
commerciële gegevens te komen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Om de carrière van jonge 
onderzoekers te stimuleren en excellentie 
in onderzoek en innovatie te bevorderen, 
moet de Gemeenschappelijke 
Onderneming actuele informatie 
verstrekken en regelmatig open oproepen 
organiseren voor promovendi en 
postdoctoraalstudenten op het gebied van 
het mandaat van de desbetreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming, en 
hierbij, in voorkomend geval, naar 
complementariteit en synergieën streven 
met de Marie Skłodowska-Curiebeurzen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
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Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De governance van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen moet 
ervoor zorgen dat hun 
besluitvormingsprocessen geschikt zijn om 
gelijke tred te houden met de snel 
veranderende sociaal-economische en 
technologische omgeving en de mondiale 
uitdagingen. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten profiteren van de 
deskundigheid, het advies en de 
ondersteuning van alle betrokken 
belanghebbenden, om hun taken 
doeltreffend uit te voeren en te zorgen voor 
synergieën op Unie- en nationaal niveau. 
Daarom moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen de bevoegdheid hebben 
adviesorganen op te richten die hen 
deskundig advies verstrekken en alle 
andere adviserende taken uitvoeren die 
nodig zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming. Bij de oprichting van de 
adviesorganen moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van deskundigen 
binnen het kader van de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, ook 
met betrekking tot genderevenwicht. Het 
advies van deze organen moet zowel 
wetenschappelijke standpunten inbrengen 
als standpunten van nationale en regionale 
autoriteiten en andere belanghebbenden 
van Gemeenschappelijke Ondernemingen.

(25) De governance van 
Gemeenschappelijke Ondernemingen moet 
ervoor zorgen dat hun 
besluitvormingsprocessen transparant zijn 
en geschikt om gelijke tred te houden met 
de snel veranderende sociaal-economische 
en technologische omgeving en de 
mondiale uitdagingen. De 
bestuursorganen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
moeten ook rekening houden met het 
beginsel van genderevenwicht en 
geografische diversiteit. 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten profiteren van de deskundigheid, 
het advies en de ondersteuning van alle 
betrokken belanghebbenden, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, universiteiten 
en andere onderzoeksorganisaties, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
en kmo’s om hun taken doeltreffend uit te 
voeren en te zorgen voor synergieën op 
Unie-, nationaal en regionaal niveau. 
Daarom moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen de bevoegdheid hebben 
adviesorganen op te richten die hen 
deskundig advies verstrekken en alle 
andere adviserende taken uitvoeren die 
nodig zijn voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming. Bij de oprichting van de 
adviesorganen moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
zorgen voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van deskundigen 
binnen het kader van de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming. Het 
advies van deze organen moet zowel 
wetenschappelijke standpunten inbrengen 
als standpunten van nationale en regionale 
autoriteiten, van andere belanghebbenden 
van Gemeenschappelijke Ondernemingen 
en van maatschappelijke organisaties.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten een adviesorgaan 
met een wetenschappelijke adviesfunctie 
kunnen oprichten. Dat orgaan of zijn leden 
moet in staat zijn onafhankelijk 
wetenschappelijk advies te geven aan de 
respectieve Gemeenschappelijke 
Onderneming. Het wetenschappelijk advies 
moet met name betrekking hebben op 
jaarlijkse werkprogramma’s, aanvullende 
activiteiten en indien nodig op elk ander 
aspect van de taken van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen.

(26) Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten een adviesorgaan 
met een wetenschappelijke adviesfunctie 
oprichten. Dat orgaan of zijn leden moet 
onafhankelijk van de leden van andere 
bestuursorganen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
wetenschappelijk advies geven aan de 
desbetreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming. Het wetenschappelijk advies 
moet met name betrekking hebben op de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie, de jaarlijkse werkprogramma’s, 
aanvullende activiteiten, sociaal-
economische, ecologische en 
klimaateffecten, potentiële nieuwe leden 
en indien nodig op elk ander aspect van de 
taken van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De bestuursraden moeten 
het wetenschappelijk adviesorgaan tijdig 
op de hoogte stellen van besluiten over de 
door het wetenschappelijk adviesorgaan 
verstrekte aanbevelingen en adviezen. 
Deze besluiten moeten openbaar worden 
gemaakt.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om ervoor te zorgen dat 
Gemeenschappelijke Ondernemingen op de 
hoogte zijn van de standpunten en visies 
van de belanghebbenden uit de gehele 
waardeketen op de betrokken gebieden, 
moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen hun respectieve 
adviesgroepen van belanghebbenden 
kunnen oprichten, die worden 
geraadpleegd over horizontale kwesties of 
specifieke vraagstukken, naargelang van de 
behoeften van elke Gemeenschappelijke 
Onderneming. Dergelijke groepen moeten 
openstaan voor alle publieke en particuliere 
belanghebbenden, met inbegrip van 
georganiseerde belangengroepen en 
internationale belangengroepen uit 
lidstaten, geassocieerde landen en andere 
landen die actief zijn op het gebied van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

(28) Om ervoor te zorgen dat 
Gemeenschappelijke Ondernemingen op de 
hoogte zijn van de standpunten en visies 
van de belanghebbenden uit de gehele 
waardeketen op de betrokken gebieden, 
moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen hun respectieve 
adviesgroepen van belanghebbenden 
kunnen oprichten, die worden 
geraadpleegd over horizontale kwesties of 
specifieke vraagstukken, naargelang van de 
behoeften van elke Gemeenschappelijke 
Onderneming. Dergelijke groepen moeten 
openstaan voor alle publieke en particuliere 
belanghebbenden, met inbegrip van 
georganiseerde belangengroepen, 
maatschappelijke organisaties en 
internationale belangengroepen uit 
lidstaten, geassocieerde landen en andere 
landen die actief zijn op het gebied van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten op een open en 
transparante manier te werk gaan, alle 
relevante informatie tijdig aan hun 
bevoegde organen verstrekken en hun 
activiteiten, met inbegrip van 
voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten, 
bij het grote publiek promoten.

(29) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten op een 
eenvoudige, flexibele, open, eerlijke en 
transparante manier te werk gaan, alle 
relevante informatie tijdig aan hun 
bevoegde organen verstrekken en hun 
activiteiten, met inbegrip van 
voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten, 
bij het grote publiek promoten, 
bewustmakingscampagnes voeren en 
onderwijs- en verspreidingsactiviteiten 
bevorderen, met medewerking van 
academische, wetenschappelijke en 
kennisnetwerken, sociale en economische 
partners, de media, bedrijfs- en kmo-
organisaties en andere actoren. Alle 



RR\1236994NL.docx 29/237 PE692.644v03-00

NL

Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten zich specifiek inspannen om 
ervoor te zorgen dat het publiek naar 
behoren en tijdig op de hoogte wordt 
gebracht van hun activiteiten, en moeten 
op hun respectieve websites gepaste 
informatie verstrekken en relevante 
documentatie publiceren, zoals jaarlijkse 
activiteiten- en voortgangsverslagen, 
agenda’s en notulen van 
bestuursvergaderingen in 
overeenstemming met de 
vertrouwelijkheidsregels. Zij moeten de 
dialoog met de samenleving versterken, 
het bewustzijn vergroten en actieve 
deelname aan alle stadia van 
wetenschappelijk onderzoek bevorderen, 
zodat burgers samen oplossingen kunnen 
uitwerken, ideeën kunnen inbrengen en 
een constructieve houding kunnen 
ontwikkelen ten aanzien van de 
activiteiten en de resultaten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
zodat het vertrouwen in technologische 
oplossingen voor actuele en toekomstige 
uitdagingen groter wordt.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten worden uitgevoerd 
met behulp van een structuur en regels die 
hun efficiëntie vergroten en voor 
vereenvoudiging zorgen. Daartoe moeten 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
overeenkomstig artikel 71 van Verordening 
(EU, Euratom) 2018/1046 van het 
Europees Parlement en de Raad2 financiële 
regels vaststellen die specifiek zijn 
toegesneden op hun behoeften.

(30) De beheersstructuur en het 
specifieke programmabureau zijn unieke 
kenmerken van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen die een hoger niveau van 
op vertrouwen gebaseerde operaties 
mogelijk moeten maken. De 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten worden uitgevoerd met behulp van 
een structuur en regels die hun impact en 
efficiëntie vergroten en zorgen voor 
maximale administratieve 
vereenvoudiging voor de begunstigden en 
een vermindering van hun 
administratieve lasten. Daartoe moeten de 
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Gemeenschappelijke Ondernemingen 
overeenkomstig artikel 71 van Verordening 
(EU, Euratom) 2018/1046 van het 
Europees Parlement en de Raad2 financiële 
regels vaststellen die specifiek zijn 
toegesneden op hun behoeften. Om de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in 
staat te stellen hun taken en aanvullende 
activiteiten uit te voeren, moet worden 
gezorgd voor gepaste personeelsaantallen 
en -rangen.

__________________ __________________
2 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

2 Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
algemene begroting van de Unie, tot 
wijziging van Verordeningen (EU) 
nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) 
nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) 
nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) 
nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit 
nr. 541/2014/EU en tot intrekking van 
Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 
(PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Deelname aan acties onder contract 
die door de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen in het kader van Horizon 
Europa worden gefinancierd, moet voldoen 
aan de regels van de Horizon Europa-
verordening. De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten erop toezien dat 
die regels consequent worden toegepast, op 
basis van de door de Commissie 
vastgestelde relevante maatregelen. De 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten gebruikmaken van de door de 
Commissie opgestelde 
modelsubsidieovereenkomst voor 

(32) Deelname aan acties onder contract 
die door de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen in het kader van Horizon 
Europa worden gefinancierd, moet voldoen 
aan de regels van de Horizon Europa-
verordening. Met name kmo’s beschikken 
misschien niet over de middelen om actief 
deel te nemen aan Europese projecten en 
moeten door alle Gemeenschappelijke 
Ondernemingen worden gesteund om aan 
hun activiteiten deel te nemen. Maar om 
de participatie van kmo’s aan te 
moedigen, moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen, afhankelijk van het 
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ondernemingen. Met betrekking tot de 
periode om bezwaar te maken tegen de 
overdracht van eigendom van resultaten als 
bedoeld in [artikel 36, lid 4,] van de 
Horizon Europa-verordening moet 
rekening worden gehouden met de duur 
van innovatiecycli op de gebieden die 
onder de respectieve Gemeenschappelijke 
Ondernemingen vallen.

soort deelnemer, verschillende 
vergoedingspercentages kunnen 
toepassen voor de Uniefinanciering in het 
kader van een actie. De 
vergoedingspercentages moeten in het 
werkprogramma worden vermeld. De 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten erop toezien dat die regels 
consequent worden toegepast, op basis van 
de door de Commissie vastgestelde 
relevante maatregelen. De 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten gebruikmaken van de door de 
Commissie opgestelde 
modelsubsidieovereenkomst voor 
ondernemingen. Met betrekking tot de 
periode om bezwaar te maken tegen de 
overdracht van eigendom van resultaten als 
bedoeld in [artikel 36, lid 4,] van de 
Horizon Europa-verordening moet 
rekening worden gehouden met de duur 
van innovatiecycli op de gebieden die 
onder de desbetreffende 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
vallen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Aangezien het gebrek aan 
vaardigheden een belangrijke 
belemmering vormt voor het 
concurrentievermogen, moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
actief bijdragen tot het verkleinen van de 
specifieke vaardighedenkloof in de Unie 
en tot het nemen van maatregelen om het 
genderevenwicht te vergroten en de 
genderdimensie aan te pakken, ook in de 
STEM-sector. Hiertoe moeten zij nieuwe 
kennis en menselijk kapitaal helpen 
opbouwen, bewustmakingscampagnes 
voeren en onderwijs- en 
verspreidingsactiviteiten bevorderen, met 
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medewerking van academische, 
wetenschappelijke en kennisnetwerken, 
sociale en economische partners, de 
media, bedrijfs- en kmo-organisaties en 
andere actoren. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten zoeken naar 
mogelijkheden voor het inlichten van 
studenten die carrière willen maken in de 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde en op andere terreinen die 
verband houden met de operationele 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen moeten een van de 
instrumenten zijn voor het aantrekken 
van talent en het tegengaan van 
braindrain, door een evenwichtige 
circulatie van onderzoekers en 
gespecialiseerde deskundigheid te 
garanderen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Een van de belangrijkste 
doelstellingen van Gemeenschappelijke 
Ondernemingen is het bevorderen van de 
economische capaciteiten van de Unie en 
met name haar wetenschappelijke en 
technologische soevereiniteit. Bovendien 
blijkt uit het herstel na de pandemie dat het 
noodzakelijk is om te investeren in 
sleuteltechnologieën zoals 5G, AI, cloud, 
cyberbeveiliging en groene technologie en 
de valorisatie van deze technologieën in de 
Unie. De door alle deelnemers 
gegenereerde resultaten zullen in dit 
verband een belangrijke rol spelen en alle 
deelnemers zullen baat hebben bij de 
financiering van de Unie via de in het 
project gegenereerde resultaten en de 
toegangsrechten daartoe, zelfs die 
deelnemers die geen financiering van de 
Unie hebben ontvangen. Om de belangen 

(33) Enkele van de belangrijkste 
doelstellingen van Gemeenschappelijke 
Ondernemingen zijn het bevorderen van de 
economische capaciteiten van de Unie en 
met name haar industriële, 
wetenschappelijke en technologische 
soevereiniteit en klimaatneutraliteit, 
evenals de totstandbrenging van een 
duurzamere en meer concurrerende 
economie door middel van 
wetenschappelijke, digitale en 
technologische innovatie. Bovendien blijkt 
uit het herstel na de pandemie dat het 
noodzakelijk is om te investeren in de 
nodige infrastructuur en 
sleuteltechnologieën zoals nieuwe 
communicatietechnologie, 5G en 6G, AI, 
cloud, cyberbeveiliging en groene 
technologie, evenals de valorisatie, uitrol 
en commercialisering van deze 
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van de Unie te beschermen, moet het recht 
van Gemeenschappelijke Ondernemingen 
om bezwaar te maken tegen de overdracht 
van de eigendom van resultaten of tegen de 
verlening van een exclusieve licentie voor 
resultaten derhalve ook gelden voor 
deelnemers die geen financiering van de 
Unie hebben ontvangen. Bij de uitoefening 
van dit recht van bezwaar moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming een 
billijk evenwicht vinden tussen de 
belangen van de Unie en de bescherming 
van de grondrechten ten aanzien van de 
resultaten van de deelnemers zonder 
financiering, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het feit dat 
deze deelnemers geen financiering van de 
Unie hebben ontvangen voor de actie 
waaruit de resultaten zijn gegenereerd.

technologieën in de Unie. De 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
moeten bijdragen tot het bevorderen van 
open wetenschap, in overeenstemming 
met de beginselen van de artikelen 14 en 
39 van de Horizon Europa-verordening, 
waarin is bepaald dat toegang tot 
onderzoeksgegevens “zo open als 
mogelijk, zo gesloten als nodig” moet zijn, 
rekening houdend met de rechtmatige 
belangen van de begunstigden. De door 
alle deelnemers gegenereerde resultaten 
zullen in dit verband een belangrijke rol 
spelen en alle deelnemers zullen baat 
hebben bij de financiering van de Unie via 
de in het project gegenereerde resultaten en 
de toegangsrechten daartoe, zelfs die 
deelnemers die geen financiering van de 
Unie hebben ontvangen. Om de belangen 
van de Unie te beschermen, moet het recht 
van Gemeenschappelijke Ondernemingen 
om bezwaar te maken tegen de overdracht 
van de eigendom van resultaten of tegen de 
verlening van een exclusieve licentie voor 
resultaten derhalve ook gelden voor 
deelnemers die geen financiering van de 
Unie hebben ontvangen. Bij de uitoefening 
van dit recht van bezwaar moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming een 
billijk evenwicht vinden tussen de 
belangen van de Unie en de bescherming 
van de grondrechten ten aanzien van de 
resultaten van de deelnemers zonder 
financiering, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het feit dat 
deze deelnemers geen financiering van de 
Unie hebben ontvangen voor de actie 
waaruit de resultaten zijn gegenereerd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Overeenkomstig [artikel 8, lid 2, (38) De Gemeenschappelijke 
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punt c),] van de Horizon Europa-
verordening moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen een duidelijke 
levenscyclusbenadering hanteren. Om de 
financiële belangen van de Unie op 
passende wijze te beschermen, moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden opgericht voor een periode die 
eindigt op 31 december 2031, zodat zij hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de uitvoering van subsidies kunnen 
uitoefenen totdat de laatste acties onder 
contract zijn voltooid.

Ondernemingen moeten worden 
gefinancierd door de programma’s van de 
Unie binnen het MFK en, indien van 
toepassing, door Next Generation EU. 
Overeenkomstig [artikel 8, lid 2, punt c),] 
van de Horizon Europa-verordening 
moeten Gemeenschappelijke 
Ondernemingen een duidelijke 
levenscyclusbenadering hanteren. Om de 
financiële belangen van de Unie op 
passende wijze te beschermen, moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden opgericht voor een periode die 
eindigt op 31 december 2031, zodat zij hun 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de uitvoering van subsidies kunnen 
uitoefenen totdat de laatste acties onder 
contract zijn voltooid.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) De Gemeenschappelijke 
Onderneming, haar organen en haar 
personeel moeten bij de uitvoering van 
hun activiteiten elk belangenconflict 
vermijden. De raad van bestuur en de 
uitvoerend directeuren stellen regels vast 
voor de voorkoming, vermijding en 
beheersing van belangenconflicten. De 
leden van het wetenschappelijk comité 
publiceren een verklaring over al hun 
beroepsactiviteiten, financiële belangen 
en belangenconflicten en houden deze 
actueel.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
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Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) In het kader van de prioriteit van de 
Europese Commissie van “Een Europese 
Green Deal”3, die wordt ondersteund door 
de herziene strategie van de Unie voor de 
bio-economie4, de EU-
biodiversiteitsstrategie5, de mededeling 
“Een schone planeet voor iedereen”6, het 
actieplan voor de circulaire economie7 en 
de nieuwe mededeling “van boer tot 
bord”8, moet de Europese biogebaseerde 
sector, met inbegrip van kmo’s, regio’s en 
primaire producenten, klimaatneutraal, 
meer circulair en duurzamer worden en 
tegelijkertijd op mondiaal niveau 
concurrerend blijven. Een sterk, 
hulpbronnenefficiënt en concurrerend 
biogebaseerd innovatie-ecosysteem kan de 
afhankelijkheid van niet-hernieuwbare 
fossiele grondstoffen en minerale 
hulpbronnen verminderen en de 
vervanging ervan versnellen. Het kan 
leiden tot de ontwikkeling van 
hernieuwbare biogebaseerde producten, 
materialen, processen en nutriënten uit 
afval en biomassa door middel van 
duurzaamheid en circulaire innovatie. Een 
dergelijk ecosysteem kan ook waarde 
creëren uit lokale grondstoffen — 
waaronder afval, residuen en nevenstromen 
— om in de hele Unie banen, economische 
groei en ontwikkeling tot stand te brengen, 
niet alleen in stedelijke gebieden, maar ook 
in plattelands- en kustgebieden waar 
biomassa wordt geproduceerd en waarbij 
het vaak perifere regio’s betreft die zelden 
profiteren van industriële ontwikkeling.

(39) In het kader van de prioriteit van de 
Commissie van “Een Europese Green 
Deal”3, die wordt ondersteund door de 
herziene strategie van de Unie voor de bio-
economie4, de EU-biodiversiteitsstrategie5, 
de mededeling “Een schone planeet voor 
iedereen”6, het actieplan voor de circulaire 
economie7, de nieuwe mededeling “van 
boer tot bord”8en de SDG’s van de VN, 
moet de Europese biogebaseerde sector, 
met inbegrip van kmo’s en start-ups, 
regio’s en primaire producenten, 
klimaatneutraal, meer circulair en 
duurzamer worden en tegelijkertijd op 
mondiaal niveau concurrerend blijven. Een 
sterk, hulpbronnenefficiënt en 
concurrerend biogebaseerd innovatie-
ecosysteem kan de afhankelijkheid van 
niet-hernieuwbare fossiele grondstoffen en 
minerale hulpbronnen verminderen en de 
vervanging ervan versnellen. Het kan 
leiden tot de ontwikkeling van 
hernieuwbare biogebaseerde producten, 
materialen, processen en nutriënten uit 
afval en biomassa door middel van 
duurzaamheid en circulaire innovatie. Een 
dergelijk ecosysteem kan ook waarde 
creëren uit lokale grondstoffen – 
waaronder afval, residuen en nevenstromen 
– om in de hele Unie banen, economische 
en sociale groei en ontwikkeling tot stand 
te brengen, niet alleen in stedelijke 
gebieden, maar ook in plattelands- en 
kustgebieden waar biomassa wordt 
geproduceerd en waarbij het vaak perifere 
regio’s betreft die zelden profiteren van 
industriële, economische en sociale 
ontwikkeling. Het kan ook bijdragen tot 
de identificatie van oplossingen die 
gebruikmaken van negatieve-
emissietechnologieën en -benaderingen.

__________________ __________________
3 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-

3 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
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2019-2024/european-green-deal_nl 2019-2024/european-green-deal_nl
4 COM (2018)0673 final. 4 COM (2018)0673 final.
5 COM (2020)0380 final. 5 COM (2020)0380 final.
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=NL.

6 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0773&from=NL.

7 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_nl

7 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_nl

8 COM (2020)0381 final. 8 COM (2020)0381 final.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën, 
die is opgericht in het kader van 
Horizon 2020, was toegespitst op een 
duurzaam gebruik van hulpbronnen, met 
name hulpbronnenintensieve sectoren met 
een grote impact, zoals de landbouw, de 
textielproductie en de bouw, en is met 
name ook gericht op lokale exploitanten, 
producten en fabrieken. De in oktober 2017 
gepubliceerde tussentijdse evaluatie 
omvatte een solide reeks van 
34 aanbevelingen die zijn opgenomen in 
het ontwerp van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” die bij deze verordening wordt 
opgericht. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” is geen rechtstreekse voortzetting 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën, maar is eerder 
een programma dat voortbouwt op de 
verwezenlijkingen van zijn voorganger en 
de tekortkomingen ervan aanpakt. 
Overeenkomstig de aanbevelingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa” een breder 

(40) De Gemeenschappelijke 
Onderneming biogebaseerde industrieën, 
die is opgericht in het kader van 
Horizon 2020, was toegespitst op een 
duurzaam gebruik van hulpbronnen, met 
name hulpbronnenintensieve sectoren met 
een grote impact, zoals de landbouw, de 
textielproductie en de bouw, en is met 
name ook gericht op lokale exploitanten, 
producten en fabrieken. De in oktober 2017 
gepubliceerde tussentijdse evaluatie 
omvatte een solide reeks van 
34 aanbevelingen die zijn opgenomen in 
het ontwerp van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” die bij deze verordening wordt 
opgericht. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” is geen rechtstreekse voortzetting 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
biogebaseerde industrieën, maar is eerder 
een programma dat voortbouwt op de 
verwezenlijkingen van zijn voorganger en 
de tekortkomingen ervan aanpakt. 
Overeenkomstig de aanbevelingen moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa” een breder 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=NL
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scala van belanghebbenden bij het initiatief 
betrekken, waaronder de primaire sector 
(landbouw, aquacultuur, visserij en 
bosbouw), alsook leveranciers van afval, 
residuen en nevenstromen, regionale 
autoriteiten en investeerders, teneinde 
markttekortkomingen en niet-duurzame 
biogebaseerde processen te voorkomen. 
Om haar doelstellingen te verwezenlijken, 
mag zij alleen projecten financieren 
waarbij de beginselen van circulariteit, 
duurzaamheid en de grenzen van onze 
planeet worden geëerbiedigd.

scala van belanghebbenden bij het initiatief 
betrekken, waaronder de primaire sector 
(verschillende technologieën, landbouw, 
aquacultuur, visserij en bosbouw), alsook 
leveranciers van afval, residuen en 
nevenstromen, regionale autoriteiten, 
investeerders en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, teneinde 
markttekortkomingen en niet-duurzame 
biogebaseerde processen te voorkomen. Zij 
moet zich in het bijzonder openstellen 
voor kleinere actoren. Om haar 
doelstellingen te verwezenlijken, mag zij 
alleen projecten financieren waarbij de 
beginselen van circulariteit, duurzaamheid 
en de grenzen van onze planeet worden 
geëerbiedigd en de mogelijke sociale en 
milieueffecten ervan worden beperkt.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” moet uitrolgroepen oprichten die 
als adviesorgaan dienen en die actief 
moeten deelnemen aan de strategische 
discussies die de agenda voor het 
partnerschap bepalen. Het is van cruciaal 
belang dat deze adviesorganen worden 
opgenomen in de governancestructuur om 
te zorgen voor een bredere participatie en 
hogere particuliere investeringen in de 
circulaire biogebaseerde sector. De 
uitrolgroepen moeten met name steun 
verlenen aan de strategische vergaderingen 
van de raad van bestuur waar industriële 
leiders en vertegenwoordigers van 
belanghebbenden, evenals hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de Commissie 
samenkomen met de vaste raad van bestuur 
om de strategische richting van het 
partnerschap te bespreken en te bepalen.

(41) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” moet uitrolgroepen oprichten die 
als adviesorgaan dienen en die actief 
moeten deelnemen aan de strategische 
discussies die de agenda voor het 
partnerschap bepalen. Het is van cruciaal 
belang dat deze adviesorganen worden 
opgenomen in de governancestructuur om 
te zorgen voor een bredere participatie en 
hogere particuliere investeringen in de 
circulaire biogebaseerde sector. De 
uitrolgroepen moeten met name steun 
verlenen aan de strategische vergaderingen 
van de raad van bestuur waar industriële 
leiders en vertegenwoordigers van 
belanghebbenden, evenals hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de Commissie 
samenkomen met de vaste raad van bestuur 
om de strategische richting van het 
partnerschap te bespreken en te bepalen en 
de milieu- en sociale duurzaamheid ervan 
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te waarborgen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” moet in 
de eerste plaats tot doel hebben bij te 
dragen tot het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk van de luchtvaart 
door de ontwikkeling van klimaatneutrale 
luchtvaarttechnologieën te versnellen, 
zodat deze zo snel mogelijk kunnen 
worden ingezet, waardoor een aanzienlijke 
bijdrage wordt geleverd aan de ambitieuze 
doelstellingen inzake de vermindering van 
milieueffecten van de Europese Green 
Deal, namelijk een emissiereductie van 
55 % tegen 2030 ten opzichte van het 
niveau van 1990, en klimaatneutraliteit 
tegen 2050. Deze doelstelling kan alleen 
worden bereikt door de onderzoeks- en 
innovatieprocessen in de luchtvaart te 
versnellen en te optimaliseren en door het 
wereldwijde concurrentievermogen van de 
luchtvaartindustrie van de Unie te 
verbeteren. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” moet er 
ook voor zorgen dat schonere luchtvaart 
veilig, betrouwbaar en efficiënt blijft voor 
het vervoer van passagiers en goederen 
door de lucht.

(42) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” moet in 
de eerste plaats tot doel hebben bij te 
dragen tot het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk van de luchtvaart 
door de ontwikkeling van klimaatneutrale 
luchtvaarttechnologieën te versnellen, 
zodat deze zo snel mogelijk kunnen 
worden ingezet, waardoor een aanzienlijke 
bijdrage wordt geleverd aan de ambitieuze 
doelstellingen inzake de vermindering van 
milieueffecten van de Europese Green Deal 
en Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad1bis (de 
Europese klimaatwet), namelijk een 
emissiereductie van 55 % tegen 2030 ten 
opzichte van het niveau van 1990, en 
uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit, in 
overeenstemming met de Overeenkomst 
van Parijs. Deze doelstelling kan alleen 
worden bereikt door de onderzoeks- en 
innovatieprocessen in de luchtvaart te 
versnellen en te optimaliseren en door het 
wereldwijde concurrentievermogen van de 
luchtvaartindustrie van de Unie te 
verbeteren. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” moet er 
ook voor zorgen dat schonere luchtvaart 
veilig, betrouwbaar en efficiënt blijft voor 
het vervoer van passagiers en goederen 
door de lucht.

_______________
1 bis Verordening (EU) 2021/1119 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 juni 2021 tot vaststelling van een kader 
voor de verwezenlijking van 
klimaatneutraliteit en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 401/2009 en 
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Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese 
klimaatwet”) ( PB L 243 van 9.7.2021, blz. 
1).

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Schone en duurzame 
luchtvaart geldt als een essentieel element 
voor het succes van de Unie in een 
ultracompetitieve wereld. Als gevolg van 
de COVID-19-pandemie staat de 
luchtvaartsector evenwel voor grote 
uitdagingen. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” zou 
het draagvlak voor luchtvaartonderzoek 
op verschillende manieren kunnen 
vergroten. Zij kan bijdragen tot de invoer 
van nieuwe kennis, oplossingen en 
innovatiepotentieel door ideeën uit andere 
wetenschappen en sectoren te 
identificeren. Ook kan zij de bijdrage van 
studenten in een industriële omgeving 
mogelijk maken, met name in kmo’s. 
Succesvolle samenwerking tussen 
Gemeenschappelijke Ondernemingen en 
academische instellingen kan leiden tot 
gesponsorde onderzoekscontracten, 
gefinancierde samenwerkingsverbanden, 
stageprogramma’s voor studenten, 
gedeelde gespecialiseerde faciliteiten, 
programma’s voor partnerbedrijven, 
subsidies, onderscheidingen en prijzen die 
de academische gemeenschap nieuw leven 
kunnen inblazen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Overweging 47
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Europa staat voor de uitdaging om 
een leidende rol te spelen bij het 
internaliseren van de maatschappelijke 
kosten van broeikasgasemissies in het 
bedrijfsmodel van het luchtvervoer en 
tegelijkertijd een gelijk speelveld voor 
Europese producten op de wereldmarkt te 
waarborgen. Daarom moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” de Europese 
vertegenwoordigers ondersteunen bij 
inspanningen op het gebied van 
internationale normalisatie en 
internationale wetgeving.

(47) Europa staat voor de uitdaging om 
op het wereldtoneel een leidende rol te 
spelen bij het internaliseren van de 
maatschappelijke kosten van 
broeikasgasemissies en milieueffecten in 
het bedrijfsmodel van het luchtvervoer en 
tegelijkertijd te zorgen voor een gelijk 
speelveld voor Europese producten en 
diensten op de wereldmarkt, en het recht 
op connectiviteit en het 
concurrentievermogen van de sector te 
waarborgen. Daarom moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” de Europese 
vertegenwoordigers ondersteunen bij 
inspanningen op het gebied van 
internationale normalisatie en 
internationale wetgeving.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De belangstelling voor waterstof is 
de afgelopen vijf jaar drastisch toegenomen 
en alle lidstaten hebben de Conferentie van 
de Partijen bij de Overeenkomst van Parijs 
ondertekend en geratificeerd (COP21). 
Eind 2019 heeft de Commissie de 
Europese Green Deal gepresenteerd, die tot 
doel heeft de Unie om te vormen tot een 
eerlijke en welvarende samenleving met 
een moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 2050 
netto geen broeikasgassen meer worden 
uitgestoten. Prioritaire gebieden zijn onder 
meer schone waterstof, brandstofcellen, 
andere alternatieve brandstoffen en 
energieopslag. Waterstof is prominent 
aanwezig in de mededelingen van juli 2020 
inzake “een waterstofstrategie voor een 
klimaatneutraal Europa en een EU-

(48) De belangstelling voor waterstof is 
de afgelopen vijf jaar drastisch toegenomen 
en alle lidstaten hebben de Conferentie van 
de Partijen bij de Overeenkomst van Parijs 
ondertekend en geratificeerd (COP21). 
Eind 2019 heeft de Commissie de 
Europese Green Deal gepresenteerd, die tot 
doel heeft de Unie om te vormen tot een 
eerlijke en welvarende samenleving met 
een moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie, waar vanaf 
uiterlijk 2050 netto geen broeikasgassen 
meer worden uitgestoten. Prioritaire 
gebieden zijn onder meer schone waterstof, 
brandstofcellen, andere alternatieve 
brandstoffen, energieopslag en negatieve-
emissietechnologieën. Waterstof staat 
centraal in de mededelingen van juli 2020 
inzake “een waterstofstrategie voor een 
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strategie voor een geïntegreerd 
energiesysteem”, alsook voor de invoering 
van de Europese alliantie voor schone 
waterstof, die alle belanghebbenden 
samenbrengt om de technologische 
behoeften, investeringsmogelijkheden en 
regelgevingsbelemmeringen voor de 
opbouw van een schoon 
waterstofecosysteem in de Unie in kaart te 
brengen.

klimaatneutraal Europa en een EU-
strategie voor een geïntegreerd 
energiesysteem” en de resolutie van het 
Europees Parlement van 19 mei 2021 over 
een Europese strategie voor waterstof1bis, 
alsook bij de invoering van de Europese 
alliantie voor schone waterstof, die alle 
belanghebbenden samenbrengt om de 
technologische, onderzoeks- en 
infrastructurele behoeften, 
investeringsmogelijkheden en 
regelgevings- en economische 
belemmeringen voor de opbouw van een 
schoon waterstofecosysteem in de Unie in 
kaart te brengen.

______________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2021)0241.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Specifieke onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in verband met 
waterstoftoepassingen worden sinds 2008 
ondersteund, voornamelijk via de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
brandstofcellen en waterstof 
(Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
en Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH 2) in het kader van KP7 en 
Horizon 2020, alsook via traditionele 
samenwerkingsprojecten die alle 
stadia/gebieden van de 
waterstofwaardeketen bestrijken. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” moet de 
wetenschappelijke capaciteit van de Unie 
versterken en integreren voor het 
versnellen van de ontwikkeling en 
verbetering van geavanceerde toepassingen 
van schone waterstof die klaar zijn voor de 
markt, op het gebied van energie, vervoer, 

(49) Specifieke onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten in verband met 
waterstoftoepassingen worden sinds 2008 
ondersteund, voornamelijk via de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
brandstofcellen en waterstof 
(Gemeenschappelijke Onderneming FCH 
en Gemeenschappelijke Onderneming 
FCH 2) in het kader van KP7 en 
Horizon 2020, alsook via traditionele 
samenwerkingsprojecten die alle 
stadia/gebieden van de 
waterstofwaardeketen bestrijken. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” moet de 
wetenschappelijke capaciteit van de Unie 
versterken en integreren voor het 
versnellen van de ontwikkeling en 
verbetering van geavanceerde toepassingen 
van schone waterstof die klaar zijn voor de 
markt, op het gebied van energie, 
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bouw en industrieel eindgebruik. Dit is 
alleen mogelijk in combinatie met de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de waardeketen voor schone waterstof 
van de Unie, met name van kmo’s.

luchtvaart, scheepvaart en zwaar vervoer, 
bouw en industrieel eindgebruik. Dit is 
alleen mogelijk in combinatie met de 
versterking van het concurrentievermogen 
van de waardeketen voor schone waterstof 
van de Unie, met name van kmo’s en start-
ups.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Aangezien waterstof kan worden 
ingezet als brandstof, energiedrager en 
energieopslag, is het van essentieel belang 
dat het partnerschap voor schone waterstof 
een gestructureerde samenwerking tot 
stand brengt met veel andere Horizon 
Europa-partnerschappen, met name voor 
het eindgebruik. In het bijzonder moet het 
partnerschap voor schone waterstof 
samenwerken met de partnerschappen voor 
nulemissievervoer over de weg en over 
water, de Europese spoorwegen, schone 
luchtvaart, processen voor de planeet en 
schoon staal. Daartoe moet een structuur 
worden opgezet die verslag uitbrengt aan 
de raad van bestuur om de samenwerking 
en synergieën op het gebied van waterstof 
tussen deze partnerschappen te 
waarborgen. Het initiatief voor schone 
waterstof zou het enige partnerschap zijn 
dat gericht is op technologieën voor 
waterstofproductie. De samenwerking met 
partnerschappen in het kader van 
eindgebruik moet met name gericht zijn op 
het demonstreren van de technologie en het 
gezamenlijk definiëren van specificaties.

(51) Aangezien waterstof kan worden 
ingezet als brandstof en energiedrager en 
voor energieopslag, is het van essentieel 
belang dat het partnerschap voor schone 
waterstof een gestructureerde 
samenwerking tot stand brengt met veel 
andere Horizon Europa-partnerschappen, 
met name voor het eindgebruik, en wordt 
betrokken bij belangrijke projecten van 
gemeenschappelijk Europees belang. In 
het bijzonder moet het partnerschap voor 
schone waterstof samenwerken en 
synergieën ontwikkelen met de 
partnerschappen voor nulemissievervoer 
over de weg en over water, de Europese 
spoorwegen, schone luchtvaart, processen 
voor de planeet en schoon staal. Daartoe 
moet een structuur worden opgezet die 
verslag uitbrengt aan de raad van bestuur 
om de samenwerking en synergieën op het 
gebied van waterstof tussen deze 
partnerschappen te waarborgen. Het 
initiatief voor schone waterstof zou het 
enige partnerschap zijn dat gericht is op 
technologieën en infrastructuur voor 
waterstofproductie. De samenwerking met 
partnerschappen in het kader van 
eindgebruik moet met name gericht zijn op 
het demonstreren van de technologie en het 
gezamenlijk definiëren van specificaties.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De Europese Green Deal heeft tot 
doel de Unie om te vormen tot een eerlijke 
en welvarende samenleving, met een 
moderne, hulpbronnenefficiënte en 
concurrerende economie waar tegen 2050 
geen netto-uitstoot van broeikasgassen is 
en waar de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. Prioritaire gebieden zijn 
onder meer het versnellen van de 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit.

(53) De Europese Green Deal heeft tot 
doel de Unie om te vormen tot een eerlijke 
en welvarende samenleving, met een 
moderne, energie- en 
hulpbronnenefficiënte, duurzame en 
concurrerende economie waar tegen 2050 
geen netto-uitstoot van broeikasgassen is 
en waar de economische groei is 
losgekoppeld van het gebruik van 
hulpbronnen. Prioritaire gebieden zijn 
onder meer het versnellen van de 
verschuiving naar duurzame en slimme 
mobiliteit.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) In de mededeling van de 
Commissie over “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa”22 (maart 
2020) wordt benadrukt dat duurzame en 
slimme mobiliteitssectoren, zoals de 
spoorwegindustrie, zowel de 
verantwoordelijkheid als het potentieel 
hebben om de digitale en groene transitie te 
stimuleren, het industriële 
concurrentievermogen van Europa te 
ondersteunen en de connectiviteit te 
verbeteren. Daarom moet het totale vervoer 
over de weg, per spoor, door de lucht en 
over water bijdragen tot een vermindering 
van de vervoersemissies met 90 % tegen 
2050. In de eerste plaats zou een 
aanzienlijk deel van de 75 % van het 
binnenlands vervoer dat nu over de weg 
plaatsvindt voortaan via het spoor en de 

(54) In de mededeling van de 
Commissie over “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa”22 (maart 
2020), en in de geactualiseerde versie 
daarvan van mei 2021, wordt benadrukt 
dat duurzame en slimme 
mobiliteitssectoren, zoals de 
spoorwegindustrie, zowel de 
verantwoordelijkheid als het potentieel 
hebben om de digitale en groene transitie te 
stimuleren, het industriële 
concurrentievermogen van Europa te 
ondersteunen, herstel te bevorderen en de 
connectiviteit te verbeteren. Daarom moet 
het totale vervoer over de weg, per spoor, 
door de lucht en over water bijdragen tot 
een vermindering van de vervoersemissies 
met 90 % tegen 2050. In de eerste plaats 
zou een aanzienlijk deel van de 75 % van 
het binnenlands vervoer dat nu over de weg 
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binnenwateren moeten gebeuren. plaatsvindt voortaan via het spoor en de 
binnenwateren moeten gebeuren.

__________________ __________________
22https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1593086905382&ur
i=CELEX:52020DC0102

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1593086905382&ur
i=CELEX:52020DC0102

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” 
moet tot doel hebben een geïntegreerd 
Europees spoorwegnet met hoge capaciteit 
tot stand te brengen door belemmeringen 
voor interoperabiliteit weg te nemen en 
oplossingen te bieden voor volledige 
integratie, met inbegrip van 
verkeersbeheer, voertuigen, infrastructuur 
en diensten. Hiertoe moet het grote 
potentieel voor digitalisering en 
automatisering worden benut teneinde de 
kosten van het spoorvervoer te verlagen, de 
capaciteit te verhogen en de flexibiliteit en 
betrouwbaarheid ervan te vergroten, en is 
een solide referentiële functionele 
systeemarchitectuur vereist die door de 
sector, in coördinatie met het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie, 
wordt gedeeld.

(56) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” 
moet tot doel hebben een geïntegreerd 
Europees spoorwegnet met hoge capaciteit 
tot stand te brengen dat de hoogste 
veiligheidsnormen voor zowel 
eindgebruikers, waaronder passagiers, als 
spoorwegpersoneel toepast, door 
belemmeringen voor interoperabiliteit weg 
te nemen en oplossingen te bieden voor 
volledige integratie, met inbegrip van 
verkeersbeheer, voertuigen, infrastructuur 
en diensten, waaronder doorgaande 
tickets. Hiertoe moet het grote potentieel 
voor digitalisering en automatisering 
worden benut teneinde de kosten van het 
spoorvervoer te verlagen, de capaciteit te 
verhogen en de flexibiliteit, 
betrouwbaarheid, veiligheid en 
inclusiviteit ervan te vergroten, en is een 
solide referentiële functionele 
systeemarchitectuur vereist die door de 
sector, in coördinatie met het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie, 
wordt gedeeld.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX:52020DC0102
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Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Het spoor is een complex systeem 
met zeer nauwe interactie tussen 
infrastructuurbeheerders, 
spoorwegondernemingen 
(treinexploitanten) en hun respectieve 
uitrusting (infrastructuur en rollend 
materieel). Het is onmogelijk innovatie tot 
stand te brengen zonder 
gemeenschappelijke specificaties en een 
gemeenschappelijke strategie voor het 
spoorwegsysteem. Daarom moet de pijler 
“Systeem” van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” de 
sector in staat stellen zich te richten op één 
operationeel concept en één 
systeemarchitectuur, die ook de vaststelling 
van de diensten, de functionele blokken en 
de interfaces die de basis vormen voor de 
exploitatie van het spoorwegsysteem, 
omvatten. Hiermee moet het algemene 
kader worden geboden dat ervoor zorgt dat 
onderzoek gericht is op de gezamenlijk 
overeengekomen en gedeelde behoeften 
van de klant en op operationele behoeften. 
Het governancemodel en het 
besluitvormingsproces van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” moeten de 
leidende rol van de Commissie in de 
vereniging en integratie van het Europese 
spoorwegsysteem weerspiegelen, met 
name wat betreft het snel en doeltreffend 
aanleveren van het operationele concept en 
de systeemarchitectuur, waarbij de 
particuliere partners advies en technische 
ondersteuning zullen bieden.

(58) Het spoor is een complex systeem 
met zeer nauwe interactie tussen 
infrastructuurbeheerders, 
spoorwegondernemingen 
(treinexploitanten) en hun respectieve 
leveranciers van uitrusting (bijv. 
infrastructuur en rollend materieel). Het is 
onmogelijk innovatie tot stand te brengen 
zonder gemeenschappelijke specificaties en 
een gemeenschappelijke strategie voor het 
spoorwegsysteem. Daarom moet de pijler 
“Systeem” van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” de 
sector in staat stellen zich te richten op één 
operationeel concept en één 
systeemarchitectuur, die ook de vaststelling 
van de diensten, de functionele blokken en 
de interfaces die de basis vormen voor de 
exploitatie van het spoorwegsysteem, 
omvatten. Hiermee moet het algemene 
kader worden geboden dat ervoor zorgt dat 
onderzoek gericht is op de gezamenlijk 
overeengekomen en gedeelde behoeften 
van de klant en op operationele behoeften, 
zodat de rechten van passagiers beter 
kunnen worden geëerbiedigd. Het 
governancemodel en het 
besluitvormingsproces van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” moeten de 
leidende rol van de Commissie in de 
vereniging en integratie van het Europese 
spoorwegsysteem weerspiegelen, met 
name wat betreft het snel en doeltreffend 
aanleveren van het operationele concept en 
de systeemarchitectuur, waarbij de 
particuliere partners advies en technische 
ondersteuning zullen bieden, en rekening 
houden met de behoeften van 
eindgebruikers, met inbegrip van 
passagiers, en werknemers, met specifieke 
verwijzing naar veiligheid en inclusiviteit.
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) In het kader van de prioriteiten van 
de Commissie voor de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, met name SDG 3, en 
de mededeling “Naar een brede strategie 
met Afrika”23, verbindt de Unie zich ertoe 
bij te dragen tot het waarborgen van een 
gezond leven en het bevorderen van 
welzijn voor iedereen, een nog sterker 
partnerschap tussen onze twee continenten 
tot stand te brengen en de ontwikkeling van 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit binnen 
Afrika te ondersteunen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” moet het 
gebrek aan passende diagnostiek, 
behandelingen, vaccins en andere 
gezondheidstechnologieën aanpakken om 
infectieziekten zoals hiv, malaria en 
tuberculose tegen te gaan, en om andere 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
infectieziekten die in Afrika, met name in 
Afrika ten zuiden van de Sahara, te 
voorkomen. De COVID-19-pandemie heeft 
aangetoond dat infectieziekten zich door de 
toegenomen connectiviteit van de 
verschillende regio’s in de wereld via de 
wereldhandel en het toerisme snel over de 
hele wereld kunnen verspreiden. De 
ontwikkeling van 
gezondheidstechnologieën is daarom van 
cruciaal belang om de verspreiding van 
infectieziekten te beperken, en te bestrijden 
zodra zij zich hebben verspreid, om de 
gezondheid van de burgers in de betrokken 
landen en in de Unie te beschermen. Om 
tot een sterker mondiaal leiderschap op het 
gebied van gezondheid te komen dan voor 
het huidige EDCTP2-initiatief het geval is, 
moet het toepassingsgebied van het 
partnerschap worden uitgebreid om te 
kunnen reageren op nieuwe bedreigingen 

(61) In het kader van de prioriteiten van 
de Commissie voor de SDG’s van de VN, 
met name SDG 3, en de mededeling “Naar 
een brede strategie met Afrika”23, verbindt 
de Unie zich ertoe bij te dragen tot het 
waarborgen van een gezond leven en het 
bevorderen van welzijn voor iedereen, een 
nog sterker partnerschap tussen onze twee 
continenten tot stand te brengen en de 
ontwikkeling van onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit binnen Afrika te 
ondersteunen. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Mondiale gezondheid 
EDCTP3” moet het gebrek aan passende 
diagnostiek, behandelingen, vaccins en 
andere gezondheidstechnologieën 
aanpakken om infectieziekten zoals hiv, 
malaria en tuberculose tegen te gaan, en 
om andere armoedegerelateerde en 
verwaarloosde infectieziekten die in 
Afrika, met name in Afrika ten zuiden van 
de Sahara, te voorkomen. De COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat 
infectieziekten zich door de toegenomen 
connectiviteit van de verschillende regio’s 
in de wereld via de wereldhandel en het 
toerisme snel over de hele wereld kunnen 
verspreiden. De ontwikkeling van 
gezondheidstechnologieën is daarom van 
cruciaal belang om de verspreiding van 
infectieziekten te beperken, en te bestrijden 
zodra zij zich hebben verspreid, om de 
gezondheid van de burgers in de betrokken 
landen en in de Unie te beschermen, 
bevorderen en verbeteren door 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie te stimuleren, de 
ongelijkheid op het gebied van gezondheid 
te verminderen en gelijke en volledige 
toegang tot gezondheidszorg te 
waarborgen. Om tot een sterker mondiaal 
leiderschap op het gebied van gezondheid 



RR\1236994NL.docx 47/237 PE692.644v03-00

NL

van infectieziekten, de toenemende 
problemen van antimicrobiële resistentie 
en comorbiditeiten van niet-overdraagbare 
ziekten.

te komen dan voor het huidige EDCTP2-
initiatief het geval is, moet het 
toepassingsgebied van het partnerschap 
worden uitgebreid om te kunnen reageren 
op nieuwe bedreigingen van 
infectieziekten, de toenemende problemen 
van antimicrobiële resistentie en 
comorbiditeiten van niet-overdraagbare 
ziekten.

__________________ __________________
23 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad: Naar een 
brede strategie met Afrika, Brussel, 
9.3.2020, JOIN(2020) 4 final.

23 Gezamenlijke mededeling aan het 
Europees Parlement en de Raad: Naar een 
brede strategie met Afrika, Brussel, 
9.3.2020, JOIN(2020) 4 final.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) De aanpak van infectieziekten in 
Afrika ten zuiden van de Sahara met 
moderne technologische hulpmiddelen 
vereist de betrokkenheid van een groot 
aantal actoren alsook 
langetermijnverbintenissen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” moet 
zorgen voor productieve en duurzame 
noord-zuid- en zuid-zuid-netwerken en -
samenwerking, door betrekkingen op te 
bouwen met meerdere particuliere en 
publieke organisaties om de project- en 
institutionele samenwerking te versterken. 
Het programma moet ook bijdragen tot de 
oprichting van nieuwe noord-zuid- en zuid-
zuid-samenwerkingen om 
meerlandenstudies te verrichten op 
meerdere locaties in Afrika ten zuiden van 
de Sahara. Daarnaast moet een periodieke 
internationale conferentie, het EDCTP-
forum, een platform bieden voor 
wetenschappers en relevante netwerken uit 
Europa, Afrika en elders om bevindingen 
en ideeën uit te wisselen en 

(62) De aanpak van infectieziekten in 
Afrika ten zuiden van de Sahara met 
moderne technologische hulpmiddelen 
vereist de betrokkenheid van een groot 
aantal actoren alsook 
langetermijnverbintenissen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” moet 
zorgen voor productieve en duurzame 
noord-zuid- en zuid-zuid-netwerken en -
samenwerking, door betrekkingen op te 
bouwen met meerdere particuliere en 
publieke organisaties en organisaties 
zonder winstoogmerk om de project- en 
institutionele samenwerking te versterken. 
De Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” moet 
sterke banden en synergieën tot stand 
brengen met de tot dusver door het 
Europees Ontwikkelingsfonds uitgevoerde 
initiatieven en moet de coördinatie op de 
verschillende werkterreinen verbeteren 
door op het vlak van capaciteitsopbouw 
samen te werken en faciliteiten en 
infrastructuur te delen met de acties die 
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samenwerkingsverbanden tot stand te 
brengen.

het instrument voor nabuurschapsbeleid, 
ontwikkeling en internationale 
samenwerking in Afrika ondersteunt. Het 
programma moet ook bijdragen tot de 
oprichting van nieuwe noord-zuid- en zuid-
zuid-samenwerkingen om 
meerlandenstudies te verrichten op 
meerdere locaties in Afrika ten zuiden van 
de Sahara. Daarnaast moet een periodieke 
internationale conferentie, het EDCTP-
forum, een platform bieden voor 
wetenschappers en relevante netwerken uit 
Europa, Afrika en elders om bevindingen 
en ideeën uit te wisselen en 
samenwerkingsverbanden tot stand te 
brengen.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” worden 
gefinancierd of anderszins onder haar 
werkprogramma vallen, volledig in 
overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en de aanvullende 
protocollen, de ethische beginselen zoals 
opgenomen in de Verklaring van Helsinki 
van de World Medical Association van 
2008, de normen voor goede klinische 
praktijken van de Internationale 
Conferentie voor harmonisatie van 
technische eisen voor de registratie van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, de 
toepasselijke wetgeving van de Unie en de 
lokale ethische eisen van de landen waar de 
onderzoeksactiviteiten moeten 
plaatsvinden. Daarnaast moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” vereisen 

(64) Het is van essentieel belang dat de 
onderzoeksactiviteiten die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” worden 
gefinancierd of anderszins onder haar 
werkprogramma vallen, volledig in 
overeenstemming zijn met het Handvest, 
het Europees Verdrag voor de rechten van 
de mens en de aanvullende protocollen, de 
ethische beginselen zoals opgenomen in de 
Verklaring van Helsinki van de World 
Medical Association van 2008, de normen 
voor goede klinische praktijken van de 
Internationale Conferentie voor 
harmonisatie van technische eisen voor de 
registratie van geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, de toepasselijke 
wetgeving van de Unie en de lokale 
ethische eisen van de landen waar de 
onderzoeksactiviteiten moeten 
plaatsvinden. Daarnaast moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” vereisen 
dat de innovaties en interventies die 
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dat de innovaties en interventies die 
worden ontwikkeld op basis van de 
resultaten van de door het programma 
ondersteunde acties onder contract, 
betaalbaar en toegankelijk zijn voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen. 

worden ontwikkeld op basis van de 
resultaten van de door het programma 
ondersteunde acties onder contract, 
betaalbaar en toegankelijk zijn voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen in situaties 
waar weinig middelen beschikbaar zijn. 
De Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” moet 
ook de oprichting van ethische 
commissies in Afrikaanse landen steunen, 
ter ondersteuning van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Wil de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Mondiale gezondheid 
EDCTP3” een kans op slagen hebben en de 
deelname aan het partnerschap stimuleren, 
dan moet de financiering van de 
Gemeenschappelijke Onderneming worden 
beperkt tot juridische entiteiten die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het programma Horizon Europa 
en die gevestigd zijn in de samenstellende 
staten van de associatie voor klinische 
proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP). Entiteiten 
die gevestigd zijn in andere lidstaten van 
de Unie, geassocieerde landen en landen 
ten zuiden van de Sahara moeten echter 
aan de oproepen kunnen deelnemen zonder 
financiering te ontvangen. Ook moet het 
mogelijk zijn, mits daarin is voorzien in het 
werkprogramma, dat entiteiten die 
gevestigd zijn in andere landen dan landen 
die lid zijn van de EDCTP3-associatie in 
aanmerking komen voor financiering in 
geval van oproepen met specifieke 
onderwerpen of in geval van een oproep in 
verband met een noodsituatie voor de 
volksgezondheid. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Mondiale gezondheid 

(65) Wil de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Mondiale gezondheid 
EDCTP3” een kans op slagen hebben en de 
deelname aan het partnerschap stimuleren, 
dan moet de financiering van de 
Gemeenschappelijke Onderneming worden 
beperkt tot juridische entiteiten die in 
aanmerking komen voor financiering in het 
kader van het programma Horizon Europa 
en die gevestigd zijn in de samenstellende 
staten van de associatie voor klinische 
proeven tussen Europese en 
ontwikkelingslanden (EDCTP). Entiteiten 
die gevestigd zijn in andere lidstaten van 
de Unie, geassocieerde landen en landen 
ten zuiden van de Sahara moeten echter 
aan de oproepen kunnen deelnemen zonder 
financiering te ontvangen. Ook moet het 
mogelijk zijn, mits daarin is voorzien in het 
werkprogramma, dat entiteiten die 
gevestigd zijn in andere landen dan landen 
die lid zijn van de EDCTP3-associatie in 
aanmerking komen voor financiering in 
geval van oproepen met specifieke 
onderwerpen of in geval van een oproep in 
verband met een noodsituatie voor de 
volksgezondheid. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Mondiale gezondheid 
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EDCTP3” moet alle passende maatregelen 
nemen, met inbegrip van contractuele 
maatregelen, om de financiële belangen 
van de Unie te beschermen. Er moet 
worden gestreefd naar het sluiten van 
overeenkomsten op het gebied van 
wetenschap en technologie met derde 
landen. Wanneer entiteiten die in een derde 
land zijn gevestigd zonder een dergelijke 
overeenkomst met financiering deelnemen 
aan een actie onder contract, moeten vóór 
de sluiting ervan alternatieve maatregelen 
ter bescherming van de belangen van de 
Unie worden toegepast door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
EDCTP3: de financiële coördinator van de 
actie moet gevestigd zijn in een lidstaat of 
geassocieerd land en het bedrag van de 
voorfinanciering en de 
aansprakelijkheidsbepalingen van de 
subsidieovereenkomst moeten worden 
aangepast om op passende wijze rekening 
te houden met de financiële risico’s.

EDCTP3” moet alle passende maatregelen 
nemen, met inbegrip van contractuele 
maatregelen, om de financiële belangen 
van de Unie te beschermen. Er moet 
worden gestreefd naar het sluiten van 
overeenkomsten op het gebied van 
wetenschap en technologie met derde 
landen. Wanneer entiteiten die in een derde 
land zijn gevestigd zonder een dergelijke 
overeenkomst met financiering deelnemen 
aan een actie onder contract, moeten vóór 
de sluiting ervan alternatieve maatregelen 
ter bescherming van de belangen van de 
Unie worden toegepast door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
EDCTP3: behalve in het geval van 
projecten die worden geleid door 
Afrikaanse entiteiten en landen, moet de 
financiële coördinator van de actie 
gevestigd zijn in een lidstaat of 
geassocieerd land en moeten het bedrag 
van de voorfinanciering en de 
aansprakelijkheidsbepalingen van de 
subsidieovereenkomst worden aangepast 
om op passende wijze rekening te houden 
met de financiële risico’s.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) In het kader van de prioriteiten van 
de Europese Commissie “Een economie 
die werkt voor de mensen” en “Een Europa 
dat klaar is voor het digitale tijdperk” moet 
de Europese industrie, met inbegrip van 
kmo’s, groener, meer circulair en digitaler 
worden en tegelijkertijd wereldwijd 
concurrerend blijven. De Commissie heeft 
gewezen op de rol van medische 
hulpmiddelen en digitale technologieën 
voor het aanpakken van nieuwe 
uitdagingen en op het gebruik van e-
gezondheidsdiensten voor het verstrekken 
van hoogwaardige gezondheidszorg, 

(66) In het kader van de prioriteiten van 
de Commissie “Een economie die werkt 
voor de mensen” en “Een Europa dat klaar 
is voor het digitale tijdperk” moet de 
Europese industrie, met inbegrip van 
kmo’s en start-ups, ecologisch duurzamer, 
meer circulair en digitaler worden en 
tegelijkertijd wereldwijd concurrerend 
blijven. De Commissie heeft gewezen op 
de rol van medische hulpmiddelen, 
verbeterde diagnostiek, behandelingen en 
digitale technologieën voor het aanpakken 
van nieuwe gezondheidsuitdagingen en op 
het gebruik van e-gezondheidsdiensten 
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evenals op de noodzaak om te zorgen voor 
de levering van betaalbare geneesmiddelen 
die aan de behoeften van de Unie voldoen, 
en tegelijkertijd een innovatieve en 
wereldwijd toonaangevende Europese 
farmaceutische industrie te ondersteunen. 
De Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” heeft tot doel bij te 
dragen aan de versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese 
gezondheidsindustrie, een hoeksteen van 
de kenniseconomie van de Unie, om de 
economische activiteit bij de ontwikkeling 
van gezondheidstechnologieën, en met 
name geïntegreerde 
gezondheidsoplossingen, te verhogen en is 
derhalve een instrument om de 
technologische soevereiniteit te vergroten 
en de digitale transformatie van onze 
samenlevingen te bevorderen. Dergelijke 
beleidsprioriteiten kunnen worden 
verwezenlijkt door de belangrijkste actoren 
samen te brengen: de academische wereld, 
bedrijven van verschillende omvang en 
eindgebruikers van gezondheidsinnovaties, 
onder de paraplu van een publiek-privaat 
partnerschap voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van gezondheid. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het “Europees kankerbestrijdingsplan”9 en 
het Europees actieplan tegen 
antimicrobiële resistentie “Eén 
gezondheid”10. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”11 moet worden 
afgestemd op de nieuwe industriestrategie 
voor Europa12, de farmaceutische strategie 
voor Europa en de kmo-strategie voor een 
duurzaam en digitaal Europa13.

voor het verstrekken van hoogwaardige 
gezondheidszorg, evenals op de noodzaak 
om te zorgen voor de levering van 
betaalbare geneesmiddelen die aan de 
behoeften van de patiënten voldoen, en 
tegelijkertijd een innovatieve en 
wereldwijd toonaangevende Europese 
farmaceutische industrie te ondersteunen. 
De Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” heeft tot doel bij te 
dragen aan de versterking van het 
concurrentievermogen van de Europese 
gezondheidsindustrie bij de ontwikkeling 
van gezondheidstechnologieën, en met 
name geïntegreerde 
gezondheidsoplossingen, en de kwaliteit 
en de levering van gezondheidsdiensten in 
de hele Unie zo te verbeteren, en is 
derhalve een instrument om de 
technologische ontwikkeling en 
innovatieve oplossingen te vergroten en de 
digitale transformatie van onze 
samenlevingen te bevorderen. Dergelijke 
beleidsprioriteiten kunnen worden 
verwezenlijkt door de belangrijkste actoren 
samen te brengen: de publieke sector, de 
academische wereld, bedrijven van 
verschillende omvang en eindgebruikers 
van gezondheidsinnovaties, onder de 
paraplu van een publiek-privaat 
partnerschap voor onderzoek en innovatie 
op het gebied van gezondheid. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” moet bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het “Europees kankerbestrijdingsplan”9, de 
missie inzake kanker van Horizon Europa 
en het Europees actieplan tegen 
antimicrobiële resistentie “Eén 
gezondheid”10, en moet eveneens de 
samenwerking met de diverse Europese 
initiatieven op het gebied van zeldzame 
ziekten bevorderen. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” moet worden afgestemd 
op de nieuwe industriestrategie voor 
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Europa11 en de actualisering daarvan, de 
farmaceutische strategie voor Europa12 en 
de kmo-strategie voor een duurzaam en 
digitaal Europa13. Er moet worden 
gestreefd naar synergieën met de 
Europese autoriteit voor paraatheid en 
respons inzake noodsituaties op 
gezondheidsgebied (Health Emergency 
Preparedness and Response Authority — 
HERA) om te zorgen voor een structureel 
samenwerkingssysteem dat de Unie in 
staat stelt gezondheidsgerelateerde 
bedreigingen beter te voorzien en beter 
aan te pakken. 
Samenwerkingsmechanismen en 
synergieën met het EU4Health-
programma zijn voorts bevorderlijk voor 
het vergroten van de paraatheid van de 
Unie met betrekking tot 
grensoverschrijdende 
gezondheidsbedreigingen, het versterken 
van gezondheidszorgstelsels en het 
verbeteren van de beschikbaarheid en 
betaalbaarheid van innovatieve 
farmaceutische producten. De 
Gemeenschappelijke Onderneming moet 
eveneens synergieën ontwikkelen met een 
Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens en met de 
onderzoeksinitiatieven op het gebied van 
zeldzame ziekten.

__________________ __________________
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europees-kankerbestrijdingsplan_nl

9 https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12154-
Europees-kankerbestrijdingsplan_nl

10 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

10 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files
/antimicrobial_resistance/docs/amr_2017_a
ction-plan.pdf.

11 COM (2020)0102 final. 11 COM (2020)0102 final.
12 COM (2020)0761 final. 12 COM (2020)0761 final.
13 COM (2020)0103 final. 13 COM (2020)0103 final.

Amendement 52
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Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” bouwt voort op de 
ervaring die is opgedaan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor 
het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 
(Gemeenschappelijke Onderneming IMI2), 
met inbegrip van het werk dat in het kader 
van dit initiatief is verricht ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie. In 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming IMI214 
moet een vervolginitiatief “de actieve 
betrokkenheid van andere industriesectoren 
bij de farmaceutische industrie mogelijk 
maken om gebruik te maken van hun 
deskundigheid bij de ontwikkeling van 
nieuwe interventies in de 
gezondheidszorg”. Daarom moeten de 
industriesectoren de sectoren 
biofarmaceutica, biotechnologie en 
medische technologie omvatten, met 
inbegrip van bedrijven die actief zijn op 
digitaal gebied. Het toepassingsgebied van 
het initiatief moet betrekking hebben op 
preventie, diagnose, behandeling en 
ziektebeheer en moet worden vastgesteld 
met inachtneming van de zware last voor 
patiënten en/of de samenleving als gevolg 
van de ernst van de ziekte en/of het aantal 
getroffen personen, alsook met de grote 
economische gevolgen van de ziekte voor 
patiënten en gezondheidszorgstelsels. De 
gefinancierde acties moeten inspelen op de 
volksgezondheidsbehoeften van de Unie en 
de ontwikkeling ondersteunen van 
toekomstige gezondheidsinnovaties die 
veilig, mensgericht, doeltreffend, 
kosteneffectief en betaalbaar zijn voor 
patiënten en gezondheidszorgstelsels.

(67) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” bouwt voort op de 
ervaring die is opgedaan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming voor 
het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 
(Gemeenschappelijke Onderneming IMI2), 
met inbegrip van het werk dat in het kader 
van dit initiatief is verricht ter bestrijding 
van de COVID-19-pandemie. In 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming IMI214 
moet een vervolginitiatief “de actieve 
betrokkenheid van andere industriesectoren 
bij de farmaceutische industrie mogelijk 
maken om gebruik te maken van hun 
deskundigheid bij de ontwikkeling van 
nieuwe interventies in de 
gezondheidszorg”. Daarom moeten de 
industriesectoren de sectoren 
biofarmaceutica, biotechnologie en 
medische technologie omvatten, met 
inbegrip van bedrijven die actief zijn op 
digitaal gebied. Het nieuwe initiatief moet 
actieve betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en 
patiëntenorganisaties waarborgen. Het 
toepassingsgebied van het initiatief moet 
betrekking hebben op preventie, diagnose, 
behandeling en ziektebeheer en moet 
worden vastgesteld met inachtneming van 
de zware last voor patiënten, hun gezin 
en/of de samenleving als gevolg van de 
ernst van de ziekte en/of het aantal 
getroffen personen of het aantal personen 
dat waarschijnlijk zal worden getroffen, 
alsook met de grote economische gevolgen 
van de ziekte voor patiënten en 
gezondheidszorgstelsels. De gefinancierde 
acties moeten inspelen op de 
volksgezondheidsbehoeften van de Unie en 
de ontwikkeling ondersteunen van 
toekomstige gezondheidsinnovaties die 
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veilig, mens- en patiëntgericht, 
doeltreffend, kosteneffectief, toegankelijk 
en betaalbaar zijn voor patiënten en 
gezondheidszorgstelsels en -diensten met 
als doel om de gezondheidskwaliteit te 
verbeteren.

__________________ __________________
14 De tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming IMI2 
(2014‑2016) in het kader van Horizon 2020 
(ISBN 978-92-79-69299-4).

14 De tussentijdse evaluatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming IMI2 
(2014‑2016) in het kader van Horizon 2020 
(ISBN 978-92-79-69299-4).

Amendement 53

Voorstel voor een verordening

Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Om nieuwe wetenschappelijke 
ideeën en succesvolle onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten zo goed mogelijk te 
kunnen voortbrengen, moeten de 
belangrijkste actoren in de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” onderzoekers zijn uit 
verschillende soorten — zowel publieke als 
particuliere — entiteiten. Tegelijkertijd 
moeten de eindgebruikers, zoals burgers 
van de Unie, gezondheidswerkers en 
zorgaanbieders, input leveren voor de 
strategische opzet en activiteiten van het 
initiatief en ervoor zorgen dat het in hun 
behoeften voorziet. Bovendien moeten 
nationale regelgevende instanties en die 
van de Unie, instanties voor de evaluatie 
van gezondheidstechnologie en betalers 
van gezondheidszorg in een vroeg stadium 
input leveren voor de activiteiten van het 
partnerschap, waarbij moet worden 
gewaarborgd dat er geen sprake is van 
belangenconflicten, zodat de kans groter 
wordt dat de resultaten van gefinancierde 
acties voldoen aan de vereisten voor de 
toepassing ervan en aldus de verwachte 

(68) Om nieuwe wetenschappelijke 
ideeën en succesvolle onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten zo goed mogelijk te 
kunnen voortbrengen, moeten de 
belangrijkste actoren in de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” onderzoekers zijn uit 
verschillende soorten — zowel publieke als 
particuliere — entiteiten. Tegelijkertijd 
moeten de eindgebruikers, zoals burgers 
van de Unie, hun gezinnen, consumenten- 
en patiëntengroepen, gezondheidswerkers 
en zorgaanbieders, evenals 
patiëntenverenigingen en andere 
relevante groeperingen van algemeen 
belang uit de hele Unie input leveren voor 
de strategische opzet en activiteiten van het 
initiatief. De Gemeenschappelijke 
Onderneming moet ervoor zorgen dat de 
activiteiten die zij uitvoert in deze 
behoeften voorzien. Bovendien moeten 
nationale regelgevende instanties en die 
van de Unie, instanties voor de evaluatie 
van gezondheidstechnologie en betalers 
van gezondheidszorg in een vroeg stadium 
input leveren voor de activiteiten van het 
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effecten bereiken. Al deze input moet 
helpen om de onderzoeksinspanningen 
beter af te stemmen op gebieden waar de 
behoeften nog niet zijn vervuld.

partnerschap, waarbij moet worden 
gewaarborgd dat er geen sprake is van 
belangenconflicten, zodat de kans groter 
wordt dat de resultaten van gefinancierde 
acties voldoen aan de behoeften van 
patiënten en aan vereisten voor de 
toepassing ervan en aldus de verwachte 
effecten bereiken. Al deze input moet 
helpen om de onderzoeksinspanningen 
beter af te stemmen op gebieden waar de 
behoeften nog niet zijn vervuld of 
onvoldoende worden gefinancierd.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) De doelstellingen van het 
partnerschap moeten gericht zijn op het 
preconcurrentiële gebied, zodat er een 
veilige ruimte ontstaat voor een efficiënte 
samenwerking tussen bedrijven die actief 
zijn op het gebied van verschillende 
gezondheidstechnologieën. Om rekening te 
houden met het integrerende karakter van 
het initiatief, de muren tussen de sectoren 
van de gezondheidsindustrie te helpen 
slechten en de samenwerkingen tussen de 
industrie en de academische wereld te 
versterken, moet het merendeel van de 
door het initiatief gefinancierde projecten 
sectoroverschrijdend zijn.

(70) De doelstellingen van het 
partnerschap moeten gericht zijn op het 
niet-concurrentiële en preconcurrentiële 
gebied, zodat er een veilige ruimte ontstaat 
voor een efficiënte en doeltreffende 
samenwerking tussen bedrijven die actief 
zijn op het gebied van verschillende 
gezondheidstechnologieën. Om rekening te 
houden met het integrerende karakter van 
het initiatief, de muren tussen de sectoren 
van de gezondheidsindustrie te helpen 
slechten en de samenwerkingen tussen de 
industrie en de academische wereld te 
versterken, moet het merendeel van de 
door het initiatief gefinancierde projecten 
sectoroverschrijdend zijn.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) De term “digitale 
sleuteltechnologieën” verwijst naar 

(71) De term “digitale 
sleuteltechnologieën” verwijst naar 
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elektronische componenten en systemen 
die alle belangrijke economische sectoren 
ondersteunen. De Commissie heeft 
gewezen op de noodzaak om deze 
technologieën in Europa te beheersen, met 
name in het kader van de verwezenlijking 
van Europese beleidsprioriteiten zoals de 
autonomie van digitale technologie30. 
Omdat deze sector zo belangrijk is en de 
belanghebbenden in de EU voor grote 
uitdagingen staan, zijn dringend 
maatregelen nodig om de zwakke schakels 
in de Europese innovatie- en waardeketens 
te versterken. Daarom moet op het niveau 
van de Unie een mechanisme worden 
opgezet om de steunverlening van de 
lidstaten, de Unie en de particuliere sector 
voor onderzoek en innovatie in 
elektronische componenten te combineren 
en gerichter te maken.

elektronische componenten en systemen 
die alle belangrijke economische sectoren 
ondersteunen. De Commissie heeft 
gewezen op de noodzaak om deze 
technologieën in Europa te beheersen, met 
name in het kader van de verwezenlijking 
van Europese beleidsprioriteiten zoals de 
autonomie van digitale technologie30. 
Omdat deze sector zo belangrijk is en de 
belanghebbenden in de EU voor grote 
uitdagingen staan, zijn dringend 
maatregelen nodig om de zwakke schakels 
in de Europese innovatie- en waardeketens 
te versterken. Daarom moet op het niveau 
van de Unie een mechanisme worden 
opgezet om de steunverlening van de 
lidstaten, de Unie en de particuliere sector 
voor onderzoek en innovatie in 
elektronische componenten te combineren 
en gerichter te maken. De alliantie inzake 
processors en halfgeleidertechnologieën 
en de alliantie voor industriële gegevens, 
edge en cloud moeten eveneens een 
aanvulling vormen op de initiatieven van 
de Gemeenschappelijke Onderneming. 

__________________ __________________
30 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Europees Comité van de Regio’s – De 
digitale toekomst van Europa vormgeven 
(COM(2020) 67 final).

30 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Europees Comité van de Regio’s – De 
digitale toekomst van Europa vormgeven 
(COM(2020) 67 final).

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) In de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” moeten duidelijk 
omschreven onderwerpen worden 
behandeld die Europese industrieën in staat 
stellen de meest innovatieve technologieën 
te ontwerpen, te fabriceren en in 

(72) In de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” moeten duidelijk 
omschreven onderwerpen worden 
behandeld die Europese industrieën in staat 
stellen de meest innovatieve technologieën 
te ontwerpen, te fabriceren en in 
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elektronische componenten en systemen te 
gebruiken. Gestructureerde en 
gecoördineerde financiële steun op 
Europees niveau is noodzakelijk om in een 
uiterst concurrerende internationale context 
de technologische koppositie van 
onderzoeksteams en Europese industrieën 
te behouden en de kloof te dichten op het 
gebied van technologieën die van cruciaal 
belang zijn voor een digitale transformatie 
in Europa die de kernwaarden van de Unie 
weerspiegelt, zoals privacy en vertrouwen, 
beveiliging en veiligheid. Samenwerking 
tussen de belanghebbenden van het 
ecosysteem die alle segmenten van de 
waardeketens vertegenwoordigen, is van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën en de snelle 
marktintroductie van innovatie. Openheid 
en flexibiliteit voor de integratie van 
relevante belanghebbenden, ook in 
bepaalde kmo’s, in opkomende of 
aangrenzende technologiegebieden, of in 
beide, zijn eveneens van vitaal belang.

elektronische componenten en systemen te 
gebruiken. Gestructureerde en 
gecoördineerde financiële steun op 
Europees niveau is noodzakelijk om in een 
uiterst concurrerende internationale context 
de technologische koppositie van 
onderzoeksteams en Europese industrieën 
te behouden en de kloof te dichten op het 
gebied van technologieën die van cruciaal 
belang zijn voor een digitale transformatie 
van de Unie en haar technologische 
leiderschap die op alle niveaus van de 
waardeketen de kernwaarden van de Unie 
weerspiegelt, zoals privacy, 
gegevensbescherming en vertrouwen, 
beveiliging en veiligheid. Samenwerking 
tussen de belanghebbenden van het 
ecosysteem die alle segmenten van de 
waardeketens vertegenwoordigen, is van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën die gebaseerd zijn 
op privacy en beveiliging door ontwerp en 
op de snelle marktintroductie van 
innovatie. Openheid en flexibiliteit voor de 
integratie van maatschappelijke 
organisaties en relevante 
belanghebbenden, ook in bepaalde kmo’s, 
in opkomende of aangrenzende 
technologiegebieden, of in beide, zijn 
eveneens van vitaal belang. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” moet ook 
onderzoeksactiviteiten ontwikkelen om bij 
te dragen tot de mededeling van de 
Commissie van 9 maart 2021 “Digitaal 
kompas 2030: de Europese aanpak voor 
het digitale decennium”.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” moet de financiële 

(73) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” moet de financiële 
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en technische middelen combineren die 
essentieel zijn om het toenemende tempo 
van innovatie op dit gebied te beheersen, 
belangrijke overloopeffecten voor de 
samenleving te genereren en het nemen 
van risico’s te delen door strategieën en 
investeringen af te stemmen op een 
gemeenschappelijk Europees belang. 
Leden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” moeten derhalve 
zijn: de Unie, de lidstaten en de met 
Horizon Europa geassocieerde landen op 
basis van vrijwilligheid, alsmede als 
particuliere leden verenigingen die 
optreden als vertegenwoordigers van de 
ondernemingen door welke zij zijn 
opgericht [en andere organisaties die in 
Europa actief zijn op het gebied van 
elektronische componenten en systemen]. 
De deelname van de lidstaten zal daarnaast 
een coherente afstemming op nationale 
programma’s en strategieën 
vergemakkelijken, waardoor overlappingen 
en versnippering van inspanningen worden 
beperkt en tegelijkertijd synergieën tussen 
belanghebbenden en activiteiten worden 
gewaarborgd.

en technische middelen combineren die 
essentieel zijn om het toenemende tempo 
van innovatie op dit gebied te beheersen, 
belangrijke overloopeffecten voor de 
samenleving te genereren door strategieën 
en investeringen af te stemmen op een 
gemeenschappelijk Europees belang. 
Leden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” moeten derhalve 
zijn: de Unie, de lidstaten en de met 
Horizon Europa geassocieerde landen op 
basis van vrijwilligheid, alsmede als 
particuliere leden verenigingen die 
optreden als vertegenwoordigers van de 
ondernemingen door welke zij zijn 
opgericht [en andere organisaties die in 
Europa actief zijn op het gebied van 
elektronische componenten en systemen]. 
De deelname van de lidstaten zal daarnaast 
een coherente afstemming op nationale 
programma’s en strategieën 
vergemakkelijken, waardoor overlappingen 
en versnippering van inspanningen worden 
beperkt en tegelijkertijd synergieën tussen 
belanghebbenden en activiteiten worden 
gewaarborgd.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Overeenkomstig [artikel 8, lid 1, 
punt c),] van de Horizon Europa-
verordening moeten de deelnemende 
staten de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” belasten met de 
uitvoering van hun bijdrage aan hun 
nationale deelnemers aan acties onder 
contract. De begunstigden moeten één 
subsidieovereenkomst met de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
ondertekenen volgens de regels van 

(74) Overeenkomstig [artikel 8, lid 1, 
punt c),] van de Horizon Europa-
verordening moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
door middel van een gecoördineerde 
aanpak een centraal beheer van alle 
financiële bijdragen voeren. Bijgevolg 
moet elke deelnemende staat met de 
Gemeenschappelijke Onderneming een 
administratieve overeenkomst sluiten tot 
vaststelling van het 
coördinatiemechanisme voor de betaling 
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Horizon Europa, met inbegrip van het 
respectieve kader voor intellectuele-
eigendomsrechten, afhankelijk van het 
programma van de Unie dat de betrokken 
subsidieactiviteit ondersteunt. De 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” moet de 
kostendeclaraties verwerken en de 
betalingen aan de begunstigden uitvoeren.

van en de verslaglegging over bijdragen 
aan in die deelnemende staat gevestigde 
aanvragers. Om voor coherentie te zorgen 
met hun nationale strategische 
prioriteiten, moeten de deelnemende 
landen in naar behoren gemotiveerde 
gevallen het recht hebben om een veto uit 
te spreken over het gebruik van hun 
nationale financiële bijdragen voor 
specifieke aanvragers.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Het rechtskader voor het 
gemeenschappelijke Europese luchtruim 
van de Unie31 heeft tot doel het Europese 
systeem voor luchtverkeersbeheer (air 
traffic management — ATM) te hervormen 
door middel van institutionele, 
operationele, technologische en 
regelgevende acties met als doel de 
prestaties op het gebied van capaciteit, 
veiligheid, efficiëntie en milieueffecten te 
verbeteren.

(77) Het rechtskader voor het 
gemeenschappelijke Europese luchtruim 
van de Unie31 heeft tot doel het Europese 
systeem voor luchtverkeersbeheer (air 
traffic management — ATM) te hervormen 
door middel van institutionele, 
operationele, technologische en 
regelgevende acties met als doel de 
prestaties op het gebied van capaciteit, 
veiligheid, efficiëntie, klimaat en 
milieueffecten te verbeteren.

__________________ __________________
31 Verordening (EG) nr. 549/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
10 maart 2004 tot vaststelling van het 
kader voor de totstandbrenging van het 
gemeenschappelijke Europese luchtruim 
(PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1).

31 Verordening (EG) nr. 549/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
10 maart 2004 tot vaststelling van het 
kader voor de totstandbrenging van het 
gemeenschappelijke Europese luchtruim 
(PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1).

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Het onderzoeks- en (78) Het onderzoeks- en 
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ontwikkelingsproject voor het 
luchtverkeersbeheer van het 
gemeenschappelijke Europees luchtruim 
(het “Sesar-project”)32 heeft tot doel het 
luchtverkeersbeheer te moderniseren en 
technologische en operationele innovatie 
ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim te 
bundelen. Het is de bedoeling tegen 2035 
technologische oplossingen te bieden voor 
een goed presterend luchtverkeersbeheer, 
zodat de luchtvervoerssector niet-
overbelast, zelfs veiliger en 
milieuvriendelijker kan functioneren. Het 
Sesar-project omvat drie onderling 
samenhangende, continue en evoluerende 
samenwerkingsprocessen voor het 
definiëren, ontwikkelen en invoeren van 
innovatieve technologische systemen en 
operationele procedures die ten grondslag 
liggen aan het digitale Europese luchtruim 
zoals gedefinieerd in het Europees ATM-
masterplan33.

ontwikkelingsproject voor het 
luchtverkeersbeheer van het 
gemeenschappelijke Europees luchtruim 
(het “Sesar-project”)32 heeft tot doel het 
luchtverkeersbeheer te moderniseren en 
technologische en operationele innovatie 
ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim te 
bundelen. Het is de bedoeling tegen 2035 
technologische oplossingen te bieden voor 
een goed presterend luchtverkeersbeheer, 
zodat de luchtvervoerssector niet-
overbelast, zelfs veiliger en milieu- en 
klimaatvriendelijker kan functioneren, in 
overeenstemming met de Europese Green 
Deal en de Europese klimaatwet. Het 
Sesar-project omvat drie onderling 
samenhangende, continue en evoluerende 
samenwerkingsprocessen voor het 
definiëren, ontwikkelen en invoeren van 
innovatieve technologische systemen en 
operationele procedures die ten grondslag 
liggen aan het digitale Europese luchtruim 
zoals gedefinieerd in het Europees ATM-
masterplan33.

__________________ __________________
32 Verordening (EG) nr. 219/2007 van de 
Raad van 27 februari 2007 betreffende de 
oprichting van een gemeenschappelijke 
onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie 
luchtverkeersbeveiligingssysteem 
(SESAR) (PB L 64, van 2.3.2007, blz. 1).

32 Verordening (EG) nr. 219/2007 van de 
Raad van 27 februari 2007 betreffende de 
oprichting van een gemeenschappelijke 
onderneming voor de realisering van het 
Europese nieuwe generatie 
luchtverkeersbeveiligingssysteem 
(SESAR) (PB L 64, van 2.3.2007, blz. 1).

33 Besluit 2009/320/EG van de Raad 
houdende goedkeuring van het Europees 
masterplan inzake luchtverkeersbeveiliging 
in het kader van het ATM-
onderzoeksproject voor het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
(PB L 95 van 9.4.2009, blz. 41).

33 Besluit 2009/320/EG van de Raad 
houdende goedkeuring van het Europees 
masterplan inzake luchtverkeersbeveiliging 
in het kader van het ATM-
onderzoeksproject voor het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim 
(PB L 95 van 9.4.2009, blz. 41).

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Overweging 79
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) Het “Europees ATM-masterplan” is 
het planningsinstrument voor de 
modernisering van het luchtverkeersbeheer 
in heel Europa, waarbij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op het gebied van 
luchtverkeersbeheer worden gekoppeld aan 
uitrolscenario’s om de prestatiedoeleinden 
van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim te verwezenlijken.

(79) Het “Europees ATM-masterplan” is 
het planningsinstrument voor de 
modernisering van het luchtverkeersbeheer 
in heel Europa, waarbij onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten op het gebied van 
luchtverkeersbeheer worden gekoppeld aan 
uitrolscenario’s om de prestatiedoeleinden 
van het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim te verwezenlijken, niet alleen 
door de efficiëntie tijdens individuele 
vluchten te verbeteren, maar ook om 
naast de technologische vooruitgang de 
voortdurende aanpassing van de totale 
capaciteit mogelijk te maken.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Overweging 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Derde ATM-onderzoek in 
het kader van het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim” moet voortbouwen op 
de ervaring van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Sesar en haar coördinerende 
rol voor ATM-onderzoek in de Unie 
voortzetten. De belangrijkste doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Derde ATM-onderzoek in het kader van 
het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim” zijn de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit in Europa te versterken 
en verder te integreren, de digitalisering 
van de sector te helpen versnellen en deze 
veerkrachtiger en schaalbaarder te maken 
voor schommelingen van het verkeer. De 
Gemeenschappelijke Onderneming moet 
door middel van innovatie het 
concurrentievermogen van bemande en 
onbemande luchtvervoersdiensten en 
ATM-diensten versterken om het 
economisch herstel en de groei te 

(81) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Derde ATM-onderzoek in 
het kader van het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim” moet voortbouwen op 
de ervaring van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Sesar en haar coördinerende 
rol voor ATM-onderzoek in de Unie 
voortzetten. De belangrijkste doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Derde ATM-onderzoek in het kader van 
het gemeenschappelijk Europees 
luchtruim” moeten de acties kunnen 
ondersteunen die bedoeld zijn om de 
onderzoeks- en innovatiecapaciteit in 
Europa te versterken en verder te 
integreren, hetgeen weer zou helpen om de 
digitalisering van de sector te versnellen en 
deze veerkrachtiger en schaalbaarder te 
maken voor schommelingen van het 
verkeer. De Gemeenschappelijke 
Onderneming moet door middel van 
innovatie bijdragen tot het versterken van 
het concurrentievermogen van bemande en 
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ondersteunen. Zij moet de 
marktintroductie van innovatieve 
oplossingen ontwikkelen en versnellen om 
het gemeenschappelijk Europees luchtruim 
op te zetten als het meest efficiënte en 
milieuvriendelijke luchtruim ter wereld.

onbemande luchtvervoersdiensten en 
ATM-diensten om het economisch en 
sociaal herstel en de groei te ondersteunen. 
Zij moet de ontwikkeling van innovatieve 
oplossingen ondersteunen en de 
marktintroductie ervan versnellen om het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim op 
te zetten als het meest efficiënte en 
milieuvriendelijke luchtruim ter wereld.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Deelname aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
moet openstaan voor een zo breed mogelijk 
scala en zo breed mogelijke 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
uit alle lidstaten en met Horizon Europa 
geassocieerde landen, met inbegrip van 
kmo’s, door middel van verschillende 
vormen van deelname. De deelname moet 
met name een goed evenwicht verzekeren 
tussen fabrikanten van apparatuur voor 
zowel bemande als onbemande luchtvaart, 
luchtruimgebruikers, verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten, luchthavens, 
militaire en beroepsorganisaties, en kansen 
bieden aan kmo’s, de academische wereld 
en onderzoeksorganisaties. Met het oog op 
de identificatie van de meest veelbelovende 
benaderingen en entiteiten die deze kansen 
kunnen nastreven, heeft de Commissie een 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling voor potentiële leden 
gedaan. De raad van bestuur moet 
geassocieerde leden kunnen selecteren op 
basis van de resultaten van die oproep, 
zodat de groep leden snel kan worden 
uitgebreid.

(83) Deelname aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
moet openstaan voor een zo breed mogelijk 
scala en zo breed mogelijke 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
uit alle lidstaten en met Horizon Europa 
geassocieerde landen, met inbegrip van 
kmo’s, wetenschappelijke deskundigen en 
relevante maatschappelijke organisaties 
op het gebied van milieu en klimaat, door 
middel van verschillende vormen van 
deelname. De deelname moet met name 
een goed evenwicht verzekeren tussen 
fabrikanten van apparatuur voor zowel 
bemande als onbemande luchtvaart, 
luchtruimgebruikers, verleners van 
luchtvaartnavigatiediensten, luchthavens, 
militaire en beroepsorganisaties, en kansen 
bieden aan kmo’s, de academische wereld 
en onderzoeksorganisaties. Met het oog op 
de identificatie van de meest veelbelovende 
benaderingen en entiteiten die deze kansen 
kunnen nastreven, heeft de Commissie een 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling voor potentiële leden 
gedaan. De raad van bestuur moet 
geassocieerde leden kunnen selecteren op 
basis van de resultaten van die oproep, 
zodat de groep leden snel kan worden 
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uitgebreid.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Overweging 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86) Het agentschap Eurocontrol 
beschikt over een passende infrastructuur 
en over de nodige administratieve, IT-, 
communicatie- en logistieke 
ondersteunende diensten. De 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
moet gebruikmaken van deze infrastructuur 
en diensten van Eurocontrol. In dit verband 
zijn er weinig potentiële synergieën die 
kunnen worden bereikt door het 
samenvoegen van administratieve 
middelen met andere Gemeenschappelijke 
Ondernemingen via een 
gemeenschappelijk backoffice. Daarom 
moet de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Derde ATM-onderzoek in 
het kader van het gemeenschappelijk 
Europees luchtruim” afzien van de bij deze 
verordening ingestelde 
gemeenschappelijke backoffice-functies.

(86) Het agentschap Eurocontrol 
beschikt over een passende infrastructuur 
en over de nodige administratieve, IT-, 
communicatie- en logistieke 
ondersteunende diensten. De 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
moet gebruikmaken van deze infrastructuur 
en diensten van Eurocontrol. In dit verband 
zijn er weinig potentiële synergieën die 
kunnen worden bereikt door het 
samenvoegen van administratieve 
middelen met andere Gemeenschappelijke 
Ondernemingen. Daarom moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
afzien van de bij deze verordening 
ingestelde gemeenschappelijke backoffice-
functies.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) In het kader van de prioriteiten van 
de Europese Commissie voor 2019-2024 
“Een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk”, “Een economie die werkt voor de 
mensen” en de beleidsdoelstellingen die 
zijn uiteengezet in het kader van haar 
mededelingen over “De digitale toekomst 

(88) In het kader van de prioriteiten van 
de Commissie voor 2019-2024 “Een 
Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk”, “Een economie die werkt voor de 
mensen” en de beleidsdoelstellingen die 
zijn uiteengezet in het kader van haar 
mededelingen over “De digitale toekomst 
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van Europa vormgeven”, moet Europa 
kritieke digitale infrastructuren 
ontwikkelen op basis van 5G-netwerken en 
zijn technologische capaciteiten opbouwen 
in de richting van 6G met als tijdshorizon 
2030. In dit verband heeft de Commissie 
gewezen op het strategische belang van een 
Europees partnerschap voor slimme 
netwerken en diensten voor de levering van 
veilige, op connectiviteit gebaseerde 
diensten aan consumenten en bedrijven. 
Deze prioriteiten kunnen worden 
verwezenlijkt door de belangrijkste spelers, 
namelijk het bedrijfsleven, de academische 
wereld en de overheid, samen te brengen in 
het kader van een Europees partnerschap 
dat voortbouwt op de resultaten van het 
5G-PPP-initiatief, dat met succes 5G-
technologie en -normen heeft ontwikkeld.

van Europa vormgeven” en “Digitaal 
kompas 2030: de Europese aanpak voor 
het digitale decennium”, moet Europa 
kritieke digitale infrastructuren 
ontwikkelen op basis van 5G-netwerken en 
zijn kennisbank en technologische 
capaciteiten opbouwen in de richting van 
6G en nieuwe relevante 
communicatietechnologieën, met als 
tijdshorizon 2030. In dit verband heeft de 
Commissie gewezen op het strategische 
belang van een Europees partnerschap voor 
slimme netwerken en diensten voor de 
levering van veilige, op connectiviteit 
gebaseerde diensten aan consumenten en 
bedrijven. Deze prioriteiten kunnen worden 
verwezenlijkt door de belangrijkste spelers, 
namelijk het bedrijfsleven, de academische 
wereld, maatschappelijke organisaties en 
de overheid, samen te brengen in het kader 
van een Europees partnerschap dat 
voortbouwt op de resultaten van het 5G-
PPP-initiatief, dat met succes 5G-
technologie en -normen heeft ontwikkeld.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten” is ontworpen om beleidskwesties 
op het gebied van digitale infrastructuur 
aan te pakken en de technologische 
reikwijdte van onderzoek en innovatie voor 
6G-netwerken uit te breiden. Zij moet, met 
nauwe betrokkenheid van de lidstaten, 
beter inspelen op de beleids- en sociale 
behoeften van de Unie op het gebied van 
energie-efficiëntie van netwerken, 
cyberbeveiliging, technologische 
soevereiniteit, privacy en ethiek, en zal het 
toepassingsgebied van onderzoek en 
innovatie uitbreiden van netwerken naar 
cloudgebaseerde dienstverlening, en naar 

(89) De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten” is ontworpen om beleidskwesties 
op het gebied van digitale infrastructuur 
aan te pakken en de technologische 
reikwijdte van onderzoek en innovatie voor 
6G- en andere communicatienetwerken 
uit te breiden. Zij moet, met nauwe 
betrokkenheid van de lidstaten, beter 
inspelen op de beleids- en sociale 
behoeften van de Unie op het gebied van 
energie-efficiëntie van netwerken, 
cyberbeveiliging, technologische 
soevereiniteit en veerkracht, privacy en 
ethiek, en zal het toepassingsgebied van 
onderzoek en innovatie uitbreiden van 



RR\1236994NL.docx 65/237 PE692.644v03-00

NL

componenten en apparatuur die diensten 
voor burgers en voor een breed scala aan 
economische sectoren, zoals de 
gezondheidszorg, het vervoer, de productie 
en de media, mogelijk maken.

netwerken naar cloudgebaseerde 
dienstverlening, en naar componenten en 
apparatuur die diensten voor burgers en 
voor een breed scala aan economische en 
sociale sectoren, zoals de gezondheidszorg, 
het vervoer, de productie en de media, 
mogelijk maken.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) Geavanceerde 5G-infrastructuren 
zullen de basis vormen voor de 
ontwikkeling van ecosystemen voor de 
digitale en groene transitie en, in de 
volgende fase, voor het standpunt van 
Europa met betrekking tot de toepassing 
van 6G-technologie. Het programma 
Connecting Europe Facility (CEF) 2 
Digital, het programma Digitaal Europa en 
InvestEU bieden kansen voor de 
ontwikkeling van 5G- en vervolgens 6G-
gebaseerde digitale ecosystemen. Rekening 
houdend met het brede scala van publieke 
en particuliere belanghebbenden die bij 
dergelijke uitrolprojecten betrokken zijn, is 
het van essentieel belang dat de opstelling 
van een strategische agenda, de bijdrage 
aan de programmering en de informatie en 
betrokkenheid van belanghebbenden in 
verband met dergelijke programma’s, 
worden gecoördineerd. Als strategische 
basis voor deze taken moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten” de 
ontwikkeling coördineren van strategische 
implementatieagenda’s voor de relevante 
toepassingsgebieden, zoals 5G-systemen 
langs wegen en langs de spoorwegen. Die 
agenda’s moeten onder meer 
stappenplannen voor de uitrol, de 
belangrijkste opties voor 
samenwerkingsmodellen en andere 

(91) Geavanceerde 5G‑infrastructuren 
kunnen de basis vormen voor de 
transparante en open ontwikkeling van 
ecosystemen voor de digitale en groene 
transitie en, in de volgende fase, voor het 
standpunt van Europa met betrekking tot 
de toepassing van 6G‑technologie, 
aangezien de invoering van wereldwijde 
en verenigbare 6G-normen zou resulteren 
in lagere kosten, efficiëntere digitale 
toeleveringsketens zou creëren en 
innovatie zou bevorderen. Het programma 
Connecting Europe Facility (CEF) 2 
Digital, het programma Digitaal Europa en 
InvestEU bieden kansen voor de 
ontwikkeling van 5G- en vervolgens 6G-
gebaseerde digitale ecosystemen. Rekening 
houdend met het brede scala van publieke 
en particuliere belanghebbenden die bij 
dergelijke uitrolprojecten betrokken zijn, is 
het van essentieel belang dat de opstelling 
van een strategische agenda, de bijdrage 
aan de programmering en de informatie en 
betrokkenheid van belanghebbenden in 
verband met dergelijke programma’s, 
worden vergemakkelijkt. Als strategische 
basis voor deze taken moet de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten” de 
ontwikkeling coördineren van strategische 
implementatieagenda’s voor de relevante 
toepassingsgebieden, zoals 5G-systemen 
langs wegen en langs de spoorwegen. Die 
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strategische kwesties bevatten. agenda’s moeten onder meer 
stappenplannen voor de uitrol, 
technologische aanbevelingen, de 
belangrijkste opties voor 
samenwerkingsmodellen en andere 
strategische kwesties bevatten.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij deze verordening worden negen 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
opgericht in de zin van artikel 187 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie voor de uitvoering van 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen als gedefinieerd in 
[artikel 2, lid 3,] en bedoeld in [artikel 8, 
lid 1, punt c),] van de Horizon Europa-
verordening. In deze verordening worden 
de doelstellingen, taken, lidmaatschap, 
organisatie en andere werkingsregels van 
die Gemeenschappelijke Ondernemingen 
vastgesteld.

Bij deze verordening worden negen 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
opgericht in de zin van artikel 187 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie voor de uitvoering van 
geïnstitutionaliseerde Europese 
partnerschappen als gedefinieerd in 
[artikel 2, lid 3,] en bedoeld in [artikel 8, 
lid 1, punt c),] van en bijlage III bij de 
Horizon Europa-verordening. In deze 
verordening worden de doelstellingen, 
taken, lidmaatschap, organisatie en andere 
werkingsregels van die 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
vastgesteld, waaronder die op het gebied 
van transparantie en verantwoording.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. “verbonden entiteiten”: entiteiten 
als omschreven in artikel 187, lid 1, van 
het Financieel Reglement;

Amendement 70
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. “aanvullende activiteit”: een 
activiteit buiten het hoofdonderdeel van 
het werkprogramma die geen financiële 
steun van de Gemeenschappelijke 
Onderneming ontvangt, maar wel bijdraagt 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan en rechtstreeks 
verband houdt met de benutting van de 
resultaten van projecten in het kader van 
die Gemeenschappelijke Onderneming of 
haar voorgaande initiatieven, of die een 
aanzienlijke toegevoegde waarde voor de 
Unie heeft;

9. “aanvullende activiteit”: een 
activiteit die opgenomen is in het 
jaarlijkse plan voor aanvullende 
activiteiten dat gehecht is aan het 
hoofdonderdeel van het werkprogramma, 
en die geen financiële steun van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
ontvangt maar wel rechtstreeks bijdraagt 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan en rechtstreeks 
verband houdt met de benutting van de 
resultaten van projecten in het kader van 
die Gemeenschappelijke Onderneming of 
haar voorgaande initiatieven, of die een 
aanzienlijke toegevoegde waarde voor de 
Unie heeft en bijdraagt aan het beleid van 
de Unie;

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 3 bedoelde 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
dragen bij tot de verwezenlijking van de 
algemene doelstellingen van de Horizon 
Europa-verordening als omschreven in 
[artikel 3] van die verordening.

1. De in artikel 3 bedoelde 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
dragen bij tot de verwezenlijking van de 
algemene en specifieke doelstellingen van 
de Horizon Europa-verordening als 
omschreven in [artikel 3] van die 
verordening.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Gemeenschappelijke 2. De Gemeenschappelijke 
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Ondernemingen streven, door middel van 
de betrokkenheid en inzet van de partners 
bij het ontwerp en de uitvoering van een 
programma van onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten, de volgende 
algemene doelstellingen na:

Ondernemingen streven de volgende 
algemene doelstellingen na:

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de wetenschappelijke en 
technologische capaciteiten van de Unie ter 
ondersteuning van de totstandbrenging en 
verspreiding van hoogwaardige nieuwe 
kennis versterken en integreren, met name 
om wereldwijde uitdagingen aan te gaan, 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van de Unie te waarborgen 
en bij te dragen tot een versterkte Europese 
onderzoeksruimte;

a) de wetenschappelijke, innovatie- en 
technologische capaciteiten van de Unie, 
de lidstaten en regio’s, ter ondersteuning 
van de totstandbrenging en verspreiding 
van hoogwaardige nieuwe kennis 
versterken en integreren, met name om 
wereldwijde maatschappelijke uitdagingen 
aan te gaan, het concurrentievermogen, 
Europese toegevoegde waarde, veerkracht 
en de duurzaamheid van de Unie te 
waarborgen en vergroten en bij te dragen 
tot een versterkte Europese 
onderzoeksruimte;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het op duurzaamheid gerichte 
mondiale leiderschap van de waardeketens 
van de Unie en de open strategische 
autonomie van de Unie op het gebied van 
sleuteltechnologieën en -industrieën 
veiligstellen, in overeenstemming met de 
industriële strategie voor Europa;

b) het op duurzaamheid gerichte 
mondiale leiderschap en de veerkracht van 
de waardeketens van de Unie veiligstellen 
en de strategische autonomie van de Unie 
op het gebied van sleuteltechnologieën en -
industrieën waarborgen, met behoud van 
een open economie, in overeenstemming 
met de industriële strategie voor Europa en 
de kmo-strategie, de Europese Green 
Deal, andere beleidsmaatregelen van de 
Unie en het Europees herstelplan;
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de invoering in de hele Unie van 
innovatieve oplossingen voor het 
aanpakken van klimaat-, milieu-, 
gezondheids- en andere mondiale 
maatschappelijke uitdagingen die bijdragen 
tot de strategische prioriteiten van de Unie 
ontwikkelen en versnellen, met name om 
de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de Verenigde Naties te verwezenlijken 
en tegen 2050 klimaatneutraliteit in de 
Unie te bereiken.

c) de invoering in de hele Unie van 
innovatieve oplossingen voor het 
aanpakken van klimaat-, milieu-, 
gezondheids-, digitale en andere mondiale 
maatschappelijke uitdagingen ontwikkelen 
en versnellen, en zo bijdragen tot de 
strategische prioriteiten van de Unie, de 
economische groei van de Unie versnellen 
en het innovatie-ecosysteem bevorderen, 
en tegelijkertijd de SDG’s van de VN 
verwezenlijken en uiterlijk tegen 2050 
klimaatneutraliteit in de Unie bereiken, in 
overeenstemming met de overeenkomst 
van Parijs.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kritische massa en 
wetenschappelijke capaciteiten op het 
gebied van sectoroverschrijdend en 
interdisciplinair onderzoek en innovatie in 
de hele Unie vergroten;

a) de kritische massa en 
wetenschappelijke en technologische 
capaciteiten op het gebied van op 
samenwerking berustend, 
sectoroverschrijdend en interdisciplinair 
onderzoek en innovatie in de hele Unie 
vergroten;

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vaart zetten achter de sociale, 
ecologische en economische transities in 

b) vaart zetten achter de groene en 
digitale transitie in gebieden en sectoren 



PE692.644v03-00 70/237 RR\1236994NL.docx

NL

gebieden en sectoren die van strategisch 
belang zijn voor de prioriteiten van de 
Unie, met name om de broeikasgasemissies 
tegen 2030 te verminderen in 
overeenstemming met de doelstellingen 
die zijn afgestemd op de Europese Green 
Deal;

die van strategisch belang zijn voor de 
prioriteiten van de Unie, met name om de 
broeikasgasemissies tegen 2030 te 
verminderen in overeenstemming met de 
klimaat- en energiedoelstellingen die zijn 
afgestemd op de Europese Green Deal en 
de Europese klimaatwet, alsmede om bij te 
dragen tot een milieu zonder vervuiling en 
gifstoffen waarbij ecosystemen en 
biodiversiteit worden behouden en 
hersteld;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de innovatiecapaciteiten en -
prestaties van bestaande en nieuwe 
Europese waardeketens voor onderzoek en 
innovatie verbeteren, ook in kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s);

c) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteiten en -prestaties van 
bestaande en nieuwe Europese 
ecosystemen en waardeketens verbeteren, 
ook in kmo’s en start-ups;

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de invoering, toepassing en 
verspreiding van innovatieve oplossingen 
in versterkte Europese onderzoeks- en 
innovatie-ecosystemen versnellen, onder 
meer door brede en vroege betrokkenheid 
van en cocreatie met eindgebruikers, 
burgers, regelgevende instanties en 
normalisatie-instellingen;

d) de invoering, toepassing en 
verspreiding van innovatieve oplossingen, 
technologieën, diensten en vaardigheden 
in versterkte Europese onderzoeks-, 
innovatie- en industriële ecosystemen en 
uiteindelijk in de samenleving versnellen, 
onder meer door brede en vroege 
betrokkenheid van en cocreatie met 
eindgebruikers, waaronder kmo’s en start-
ups, consumentenorganisaties, burgers, 
regelgevende instanties en normalisatie-
instellingen;
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) bijdragen tot het verkleinen van de 
specifieke vaardighedenkloof in de hele 
Unie door het bewustzijn te vergroten en 
te helpen bij het opbouwen van nieuwe 
kennis en menselijk kapitaal met 
betrekking tot hun onderzoeksdomeinen; 
bijdragen tot het versnellen van de bij- en 
omscholing van Europese werknemers en 
de deelname van kmo’s aan de industriële 
ecosystemen die verband houden met de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen; de integratie van 
relevante wetenschappelijke en 
innovatiecompetenties in Europese 
ecosystemen voor onderzoek en innovatie 
(O&I) en waardeketens in de hele Unie 
vergemakkelijken;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) zorgen voor verbeteringen op het 
gebied van milieu en productiviteit in 
nieuwe producten en diensten dankzij de 
benutting van de capaciteiten en middelen 
van de Unie.

e) zorgen voor verbeteringen op het 
gebied van milieu, energie- en 
hulpbronnenbesparing, duurzaamheid, 
maatschappij, productiviteit en 
circulariteit in nieuwe producten, 
technologieën, toepassingen en diensten 
door de capaciteiten en middelen van de 
Unie met elkaar te verbinden en ten volle 
te benutten.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) bijdragen tot het overbruggen van 
de genderkloof binnen de wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde (de 
STEM-terreinen) in Europa en het 
mainstreamen van gender in 
onderzoeksresultaten die zijn ontwikkeld 
door Europese partnerschappen, 
waardoor de Europese partnerschappen 
beter worden afgestemd op de 
gendergelijkheidsdoelstellingen;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter)  zoeken naar mogelijkheden voor 
het inlichten van studenten die carrière 
willen maken in de wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde en 
op andere terreinen die verband houden 
met de operationele activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen;

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de uitvoering van hun 
onderzoeksactiviteiten streven de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
naar synergieën met de Europese 
structuur- en investeringsfondsen, andere 
Horizon Europa-initiatieven en alle 
onderzoeks-, innovatie- en 
concurrentiegerelateerde programma’s 
van de Unie. Daarnaast moeten de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in 
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hun respectieve wetenschappelijke 
domeinen nauw samenwerken met het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek van de Commissie.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) excellentie versterken en 
verspreiden, onder meer door bredere 
deelname in de hele Unie te bevorderen;

a) excellentie versterken en 
verspreiden, onder meer door bredere 
deelname en geografische diversiteit in de 
hele Unie te bevorderen, ook deelname uit 
lidstaten die op dit moment volgens het 
Europees innovatiescorebord worden 
beschouwd als bescheiden en gematigde 
innovatoren;

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) wetenschappelijke excellentie 
bevorderen en belonen, onder meer door 
ervoor te zorgen dat bij de uitvoering van 
de activiteiten rekening wordt gehouden 
met de meest recente wetenschappelijke 
inzichten en resultaten van fundamenteel 
onderzoek;

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het verband tussen onderzoek, 
innovatie en, in voorkomend geval, 

c) het verband tussen onderzoek, 
innovatie en, in voorkomend geval, 
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onderwijs en ander beleid versterken, met 
inbegrip van complementariteit met het 
nationale en regionale onderzoeks- en 
innovatiebeleid en de activiteiten van de 
Unie op het gebied van onderzoek en 
innovatie;

gendergelijkheid, onderwijs en ander 
beleid versterken, met inbegrip van 
complementariteit met de vaardigheden, 
het nationale en regionale onderzoeks- en 
innovatiebeleid en de activiteiten van de 
Unie op het gebied van onderzoek en 
innovatie;

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) verantwoord onderzoek en 
verantwoorde innovatie bevorderen, 
rekening houdend met het 
voorzorgsbeginsel,

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de genderdimensie in onderzoek 
en innovatie, ook binnen de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
versterken;

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de internationale samenwerking 
versterken;

e) de internationale samenwerking 
versterken, in overeenstemming met de 
doelstellingen van het externe beleid en de 
internationale verplichtingen van de Unie 
en ter bevordering van het Europese 
concurrentievermogen en industrieel 
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leiderschap, waarbij de strategische 
autonomie van de Unie wordt 
gewaarborgd maar een open economie 
behouden blijft;

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het bewustzijn, de aanvaarding, de 
vraag naar en het gebruik van nieuwe 
oplossingen vergroten door burgers en 
eindgebruikers te betrekken bij processen 
voor co-ontwerp en cocreatie;

f) het bewustzijn, de aanvaarding, de 
vraag naar en het gebruik van nieuwe 
oplossingen vergroten door burgers, 
maatschappelijke organisaties, 
consumentenorganisaties en 
eindgebruikers, waaronder kmo’s en start-
ups, te betrekken bij processen voor co-
ontwerp en cocreatie;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de exploitatie van onderzoeks- en 
innovatieresultaten aanmoedigen en de 
resultaten actief verspreiden en benutten, 
met name om particuliere investeringen 
en beleidsontwikkeling te stimuleren;

g) de actieve verspreiding, het 
gebruik van onderzoeks- en 
innovatieresultaten en de benutting 
daarvan aanmoedigen, onder meer voor 
beleidsontwikkeling, door middel van 
normalisatie, aanbesteding van 
innovatieve oplossingen en 
precommerciële aanbestedingen, om het 
marktintroductieproces van de 
onderzoeksresultaten en de te leveren 
prestaties in hun respectieve 
onderzoeksdomeinen te versnellen;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de industriële transformatie 
versnellen, onder meer door betere 
vaardigheden op het gebied van innovatie;

h) de industriële transformatie en de 
veerkracht in de gehele waardeketen 
versnellen, onder meer door betere 
vaardigheden op het gebied van innovatie;

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de vaardigheden en het 
ervaringsniveau van studenten, academici 
en deskundigen in de hele Unie verhogen, 
door de ontwikkeling van specifieke 
universitaire graden en 
onderwijsprogramma’s op de 
verschillende gebieden te bevorderen, 
bijzondere aandacht te besteden aan 
genderperspectieven en een zo breed 
mogelijke geografische spreiding in de 
Unie te waarborgen;

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de empirisch onderbouwde 
uitvoering van gerelateerd beleid van de 
Unie, alsook regelgevende, normalisatie- 
en duurzame investeringsactiviteiten op 
Europees en mondiaal niveau 
ondersteunen.

i) de wetenschappelijk empirisch 
onderbouwde uitvoering van gerelateerd 
beleid van de Unie, alsook regelgevende, 
normalisatie- en duurzame 
investeringsactiviteiten op nationaal, 
Europees en mondiaal niveau 
ondersteunen.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
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Artikel 5 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) financiële steun verlenen, 
voornamelijk in de vorm van subsidies, aan 
acties onder contract op het gebied van 
onderzoek en innovatie, die worden 
geselecteerd na open en vergelijkende 
oproepen tot het indienen van voorstellen, 
tenzij anders bepaald in hun 
werkprogramma;

a) financiële steun verlenen, 
voornamelijk in de vorm van subsidies, aan 
acties onder contract op het gebied van 
onderzoek en innovatie, die worden 
geselecteerd na open, eerlijke, 
transparante en vergelijkende oproepen tot 
het indienen van voorstellen, behalve in 
gerechtvaardigde gevallen waarin anders 
is bepaald in hun werkprogramma;

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nauwe samenwerking ontwikkelen 
en zorgen voor coördinatie met andere 
Europese partnerschappen, onder meer 
door in voorkomend geval een deel van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming toe te wijzen aan 
gezamenlijke oproepen tot het indienen van 
voorstellen;

b) nauwe samenwerking ontwikkelen 
en zorgen voor coördinatie en synergieën 
met andere Europese partnerschappen, 
onder meer door in voorkomend geval een 
deel van de begroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming toe te 
wijzen aan gezamenlijke oproepen tot het 
indienen van voorstellen;

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) streven naar synergieën met en, in 
voorkomend geval, mogelijkheden voor 
verdere financiering uit relevante 
activiteiten en programma’s op het niveau 
van de Unie en op nationaal en regionaal 
niveau, in het bijzonder met die welke de 
uitrol van innovatieve oplossingen, 
onderwijs en regionale ontwikkeling 
ondersteunen, zoals middelen van 

c) Streven naar en toezien op 
doeltreffende synergieën met en, in 
voorkomend geval, mogelijkheden voor 
verdere financiering uit relevante 
activiteiten en programma’s op het niveau 
van de Unie en op nationaal en regionaal 
niveau, in het bijzonder met die welke de 
uitrol en marktintroductie van innovatieve 
oplossingen, opleidingen, onderwijs en 
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cohesiebeleid die in overeenstemming zijn 
met strategieën voor slimme specialisatie;

regionale ontwikkeling ondersteunen, zoals 
middelen van cohesiebeleid die in 
overeenstemming zijn met strategieën voor 
slimme specialisatie, alsmede met de 
Europese financiële instellingen, zoals de 
Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling en de Europese 
Investeringsbank, en met 
liefdadigheidsstichtingen en trusts;

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de band tussen onderzoek, 
innovatie en de in de mededeling van de 
Commissie van 1 juli 2020 getiteld “Een 
Europese vaardighedenagenda voor 
duurzaam concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht” (de 
Europese vaardighedenagenda) geplande 
acties versterken, met name die welke 
gericht zijn op het ontwikkelen van 
vaardigheden ter ondersteuning van de 
groene en de digitale transitie en op het 
verhogen van het aantal afgestudeerden 
in STEM-vakken, met name in de 
industriële ecosystemen die verband 
houden met de activiteiten van de 
gemeenschappelijke ondernemingen;

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ervoor zorgen dat hun concrete 
acties bijdragen tot de strategische 
meerjarenplanning, regelingen betreffende 
controle, evaluatie en rapportage en andere 
vereisten van Horizon Europa die zijn 

d) ervoor zorgen dat hun concrete 
acties bijdragen tot de strategische 
meerjarenplanning, regelingen betreffende 
controle, evaluatie en rapportage, zonder 
dat hun eigen administratieve lasten of 
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vastgesteld in [de artikelen 45 en 47] van 
de Horizon Europa-verordening, zoals de 
uitvoering van het kader voor feedback op 
gemeenschappelijk beleid;

die van hun begunstigden daardoor 
toenemen, en andere vereisten van Horizon 
Europa die zijn vastgesteld in [de artikelen 
45 en 47] van de Horizon Europa-
verordening, zoals de uitvoering van het 
kader voor feedback op gemeenschappelijk 
beleid;

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de betrokkenheid van kmo’s bij hun 
activiteiten bevorderen en maatregelen 
nemen om ervoor te zorgen dat kmo’s 
worden geïnformeerd, in overeenstemming 
met de doelstellingen van Horizon Europa;

e) de betrokkenheid van kmo’s en 
start-ups en hun verenigingen bij de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen bevorderen en ervoor 
zorgen dat kmo’s en start-ups tijdig 
worden geïnformeerd, in overeenstemming 
met de doelstellingen van Horizon Europa; 
in voorkomend geval oproepen 
identificeren waarbij een coördinerende 
rol is weggelegd voor kmo’s of start-ups;

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) maatregelen ontwikkelen om de 
belangstelling van nieuwkomers, met 
inbegrip van kmo’s, voor onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen aan 
te wakkeren en een betere koppeling van 
bestaande nationale onderzoeks- en 
innovatie-ecosystemen en -netwerken 
onderling en op Europees niveau te 
bevorderen;
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de betrokkenheid van jonge 
onderzoekers, promovendi en 
postdoctoraalstudenten bij de activiteiten 
van de desbetreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming 
bevorderen en verzekeren, in nauwe 
synergie met het Marie Skłodowska-
Curieprogramma;

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het aantrekken van de benodigde 
middelen uit de publieke en particuliere 
sector die nodig zijn om de doelstellingen 
van deze verordening te verwezenlijken;

f) het aantrekken van de benodigde 
middelen uit de publieke en particuliere 
sector, en waar mogelijk aanvullende 
middelen, die nodig zijn om de 
doelstellingen van deze verordening te 
verwezenlijken;

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) toezicht houden op de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening en van 
de doelstellingen van [artikel 45] van en 
[bijlage V] bij de Horizon Europa-
verordening;

g) toezicht houden op de vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze verordening en van 
de doelstellingen van [artikel 45] van en 
[bijlagen III en V] bij de Horizon Europa-
verordening;
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Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) hun werkprogramma vaststellen en 
uitvoeren;

h) een strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda ontwikkelen en uitvoeren 
op basis waarvan zij hun werkprogramma 
vaststellen en uitvoeren;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) contacten onderhouden met een zo 
groot mogelijke verscheidenheid van 
belanghebbenden, waaronder, maar niet 
beperkt tot, gedecentraliseerde 
agentschappen, onderzoeksorganisaties en 
universiteiten, eindgebruikers en openbare 
instanties, met name om de prioriteiten en 
activiteiten van elk initiatief vast te stellen 
en inclusiviteit te waarborgen;

i) contacten onderhouden met een zo 
groot mogelijke verscheidenheid van 
belanghebbenden, waaronder, maar niet 
beperkt tot, gedecentraliseerde 
agentschappen, onderzoeksorganisaties en 
universiteiten, maatschappelijke 
organisaties, eindgebruikers, kmo-
organisaties en openbare instanties, met 
name om de prioriteiten en activiteiten van 
elk initiatief vast te stellen en inclusiviteit, 
openheid en maatschappelijke 
toegevoegde waarde te waarborgen;

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) activiteiten voor voorlichting, 
communicatie, exploitatie en 
informatieverspreiding verrichten door het 
overeenkomstig toepassen van de 
bepalingen van [artikel 46] van de Horizon 
Europa-verordening, en het beschikbaar 
en toegankelijk maken in een 

j) activiteiten voor voorlichting, 
communicatie, exploitatie en 
informatieverspreiding verrichten door het 
toepassen van de artikelen 10 en 39 van 
deze verordening en overeenkomstig van 
[artikel 46] van de Horizon Europa-
verordening, onder meer door het voor het 
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gemeenschappelijke elektronische Horizon 
Europa-gegevensbank van uitvoerige 
informatie over de resultaten van 
gefinancierde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten;

grote publiek op een 
gebruikersvriendelijke manier 
beschikbaar maken in een 
gemeenschappelijke elektronische Horizon 
Europa-gegevensbank van uitvoerige 
informatie over de resultaten van 
gefinancierde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten;

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) bewustmakingscampagnes en 
voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten 
bevorderen, in samenwerking met 
academische, wetenschappelijke en 
kennisnetwerken, en passende informatie 
verstrekken op hun respectieve websites, 
met inbegrip van relevante documentatie;

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

l) bijdragen tot de ontwikkeling van 
een meer doeltreffend raakvlak tussen 
wetenschap en beleid, tot het bevorderen 
van open wetenschap door te zorgen voor 
een betere benutting van de resultaten, het 
aanpakken van beleidsbehoeften, alsmede 
het bevorderen van een snellere 
verspreiding en toepassing van resultaten;

l) bijdragen tot de ontwikkeling van 
een meer doeltreffend raakvlak tussen 
wetenschap en beleid, tot het bevorderen 
van open wetenschap en de eerbiediging 
van de beginselen daarvan als 
omschreven in de artikelen 14 en 39 van 
de Horizon Europa-verordening, het 
aanpakken van beleidsbehoeften, alsmede 
het bevorderen van een snellere benutting, 
verspreiding en toepassing van resultaten 
en meer zichtbaarheid zoals omschreven 
in artikel 51, lid 1, van de Horizon 
Europa-verordening; de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
stellen strikte regels op voor afwijkingen 
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van de vereisten voor open toegang zoals 
vastgelegd in de Horizon Europa-
Verordening; de Commissie houdt 
toezicht op de gebruiken met betrekking 
tot open toegang en alle uitzonderingen 
moeten transparant op de desbetreffende 
websites worden vermeld.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) de Commissie ondersteunen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van robuuste, 
wetenschappelijk onderbouwde technische 
screeningscriteria overeenkomstig artikel 3 
van Verordening (EU) 2020/852 inzake 
duurzame beleggingen, door de uitvoering 
ervan in de economische sector waarin zij 
werkzaam zijn, te monitoren en te 
beoordelen om, indien nodig, ad-
hocfeedback te geven over de 
beleidsvorming;

n) de Commissie ondersteunen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van robuuste, 
wetenschappelijk onderbouwde technische 
screeningscriteria overeenkomstig artikel 3 
van Verordening (EU) 2020/852 waar de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming binnen het 
toepassingsgebied van die verordening 
vallen;

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – punt o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

o) het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen” overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 in overweging 
nemen en, in voorkomend geval, rekening 
houden met de bepalingen van die 
verordening om de toegang tot duurzame 
financiering te verbeteren;

o) het beginsel “geen ernstige afbreuk 
doen” overeenkomstig artikel 17 van 
Verordening (EU) 2020/852 in overweging 
nemen voor de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen die 
binnen het toepassingsgebied van die 
verordening vallen en, in voorkomend 
geval, rekening houden met de bepalingen 
van die verordening om de toegang tot 
duurzame financiering te verbeteren;
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de uitvoering van lid 2, punt 
c), stelt de Commissie duidelijke, 
eenvoudige en concrete richtsnoeren op 
voor de verwezenlijking van de 
verschillende soorten synergieën door de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
zoals de overdracht van middelen, 
alternatieve financiering, cumulatieve 
financiering en geïntegreerde 
financiering.

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen kunnen een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling doen met het oog op de 
selectie van geassocieerde leden. In de 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling zijn de belangrijkste 
capaciteiten vermeld die nodig zijn om de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming te verwezenlijken. Alle 
oproepen worden gepubliceerd op de 
website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en bekendgemaakt via alle 
passende kanalen, waaronder, indien van 
toepassing, de groep van 
vertegenwoordigers van de staten, om een 
zo breed mogelijke deelname te 
waarborgen in het belang van de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming.

1. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen doen openbare, eerlijke 
en transparante oproepen tot het indienen 
van blijken van belangstelling met het oog 
op de selectie van geassocieerde leden, 
waarbij zij bijdragen tot een verbetering 
van het geografische evenwicht. In de 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling, die op open en 
transparante wijze gedaan moet worden, 
zijn de belangrijkste capaciteiten vermeld, 
evenals de verwachtingen met betrekking 
tot de financiële bijdrage en de bijdrage in 
natura die nodig zijn om de doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
te verwezenlijken. Alle oproepen worden 
gepubliceerd op de website van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
bekendgemaakt via alle passende kanalen, 
waaronder, indien van toepassing, de groep 
van vertegenwoordigers van de staten, om 
een zo breed mogelijke deelname te 
waarborgen in het belang van de 
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verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoerend directeur beoordeelt 
de lidmaatschapsaanvragen met de hulp 
van onafhankelijke deskundigen en, in 
voorkomend geval, van de relevante 
organen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, op basis van de 
gedocumenteerde kennis, ervaring en 
potentiële meerwaarde van de aanvrager 
voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, de financiële soliditeit van 
de aanvrager en zijn verbintenis op de 
lange termijn inzake financiële bijdragen 
en bijdragen in natura aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
mogelijke belangenconflicten.

2. De raad van bestuur beoordeelt de 
lidmaatschapsaanvragen met de hulp van 
onafhankelijke deskundigen en, in 
voorkomend geval, van de relevante 
organen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming met inbegrip van het 
wetenschappelijke adviesorgaan, op basis 
van de gedocumenteerde kennis, ervaring 
en potentiële meerwaarde van de aanvrager 
voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, de financiële soliditeit van 
de aanvrager en zijn verbintenis op de 
lange termijn inzake financiële bijdragen 
en bijdragen in natura aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
mogelijke belangenconflicten.

Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het lidmaatschap van een 
juridische entiteit die gevestigd is in een 
met het programma Horizon Europa 
geassocieerd land leidt niet tot bijkomende 
lasten voor de stichtende en geassocieerde 
leden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.
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Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De raad van bestuur beoordeelt en 
keurt in voorkomend geval de 
lidmaatschapsaanvragen goed.

3. De raad van bestuur beoordeelt en 
keurt de lidmaatschapsaanvragen goed of 
wijst deze af.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Er wordt een verbintenisbrief 
ondertekend tussen de geselecteerde 
geassocieerde leden en de uitvoerend 
directeur, die optreedt als 
vertegenwoordiger van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, waarin 
de reikwijdte van het lidmaatschap wordt 
beschreven met betrekking tot inhoud, 
activiteiten en duur, de bijdrage van de 
geassocieerde leden aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming, met 
vermelding van de beoogde aanvullende 
activiteiten als bedoeld in artikel 11, lid 1, 
punt b), en waarin de bepalingen 
betreffende de vertegenwoordiging van het 
geassocieerde lid en de stemrechten in de 
raad van bestuur zijn opgenomen.

4. Er wordt een verbintenisbrief 
ondertekend tussen de geselecteerde 
geassocieerde leden en de uitvoerend 
directeur, die optreedt als 
vertegenwoordiger van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, waarin 
de reikwijdte van het lidmaatschap wordt 
beschreven met betrekking tot inhoud, 
activiteiten en duur, alsook met betrekking 
tot de financiële bijdrage en de bijdrage in 
natura van de geassocieerde leden aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming, met 
vermelding van de beoogde aanvullende 
activiteiten als bedoeld in artikel 11, lid 1, 
punt b), en waarin de bepalingen 
betreffende de vertegenwoordiging van het 
geassocieerde lid en de stemrechten in de 
raad van bestuur zijn opgenomen. 
Verbintenisbrieven van de geselecteerde 
geassocieerde leden worden openbaar 
gemaakt op de website van de betreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming, met 
inachtneming van de 
vertrouwelijkheidsregels.

Amendement 119
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elk lid stelt de Gemeenschappelijke 
Onderneming in kennis van elke fusie of 
overname tussen leden die gevolgen kan 
hebben voor de Gemeenschappelijke 
Onderneming of van elke overname van 
een lid door een entiteit die geen lid is van 
de Gemeenschappelijke Onderneming.

2. Elk lid stelt de Gemeenschappelijke 
Onderneming onmiddellijk in kennis van 
elke fusie of overname tussen leden die 
gevolgen kan hebben voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming of van 
elke overname van een lid door een entiteit 
die geen lid is van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elk particulier lid stelt de 
Gemeenschappelijke Onderneming in 
kennis van alle andere belangrijke 
wijzigingen in zijn eigendom, zeggenschap 
of samenstelling. Wanneer de Commissie 
van oordeel is dat de wijziging 
waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor 
het belang van de Unie of de 
Gemeenschappelijke Onderneming om 
redenen van veiligheid of openbare orde, 
kan zij de raad van bestuur voorstellen het 
lidmaatschap van het betrokken 
particuliere lid te beëindigen. De raad van 
bestuur beslist over de beëindiging van het 
lidmaatschap van het betrokken lid. Het 
betrokken particuliere lid neemt geen deel 
aan de stemming in de raad van bestuur.

4. Elk particulier lid stelt de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
onmiddellijk in kennis van alle andere 
belangrijke wijzigingen in zijn eigendom, 
zeggenschap of samenstelling. Wanneer de 
Commissie van oordeel is dat de wijziging 
waarschijnlijk gevolgen zal hebben voor 
het belang van de Unie of de 
Gemeenschappelijke Onderneming om 
redenen van veiligheid of openbare orde, 
kan zij de raad van bestuur voorstellen het 
lidmaatschap van het betrokken 
particuliere lid te beëindigen. De raad van 
bestuur beslist over de beëindiging van het 
lidmaatschap van het betrokken lid. Het 
betrokken particuliere lid neemt geen deel 
aan de stemming in de raad van bestuur.

Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke kandidaat-bijdragende partner 
als omschreven in artikel 2, lid 7, dient een 
instemmingsbrief in bij de raad van 
bestuur. In de instemmingsbrief wordt de 
reikwijdte van het partnerschap met 
betrekking tot onderwerp, activiteiten en 
duur gespecificeerd en wordt de bijdrage 
van de aanvrager aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
nauwkeurig omschreven.

1. Elke kandidaat-bijdragende partner 
als omschreven in artikel 2, lid 7, dient een 
instemmingsbrief in bij de raad van 
bestuur. In de instemmingsbrief wordt de 
reikwijdte van het partnerschap met 
betrekking tot onderwerp, activiteiten en 
duur gespecificeerd en wordt de bijdrage 
van de aanvrager aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
nauwkeurig omschreven. De 
instemmingsbrief wordt openbaar 
gemaakt op de website van de betreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming, met 
inachtneming van de 
vertrouwelijkheidsregels.

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur beoordeelt de 
instemmingsbrief en keurt de aanvraag 
goed of wijst deze af.

2. De raad van bestuur beoordeelt de 
instemmingsbrief en houdt daarbij 
rekening met het wetenschappelijk advies 
van de organen van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
alsook mogelijke belangenconflicten, en 
keurt de aanvraag goed of wijst deze af.

Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële bijdrage van de Unie, 
met inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratieve en operationele kosten van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
bedraagt ten hoogste de in deel II vermelde 

1. De financiële bijdrage van de Unie, 
met inbegrip van EVA-kredieten, aan de 
administratieve en operationele kosten van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
bedraagt ten hoogste de in deel II vermelde 
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maximumbedragen. De in deel II vermelde 
bijdrage van de Unie kan worden 
verhoogd met bijdragen van derde landen, 
indien deze laatste beschikbaar zijn.

maximumbedragen, op voorwaarde dat het 
bedrag ten minste wordt gecompenseerd 
door de bijdrage van andere leden dan de 
Unie, of haar samenstellende of 
verbonden entiteiten. De in deel II 
vermelde bijdrage van de Unie wordt 
verhoogd met bijdragen van derde landen 
wanneer deze laatste beschikbaar komen, 
in overeenstemming met artikel 16, lid 5, 
van de Horizon Europa-verordening.

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 2 van dit artikel bedoelde 
financiële bijdrage van de Unie kan 
worden aangevuld met toewijzingen uit 
het herstelinstrument van de Europese 
Unie, overeenkomstig artikel 13 van de 
Horizon Europa-verordening, en met 
boetegelden, overeenkomstig artikel 5 van 
de MFK-verordening. Deze bijdrage kan 
ook worden aangevuld met vrijmakingen, 
zoals bepaald in artikel 15, lid 3, van het 
Financieel Reglement. De bijdrage van de 
Unie wordt gecorrigeerd om deze in 
overeenstemming te brengen met 
bijdragen van geassocieerde landen. 
Eventuele aanvullende bijdragen van de 
Unie worden voor eenzelfde bedrag 
aangevuld met bijdragen van andere 
leden dan de Unie. Bijdragen van de Unie 
en die van andere leden dan de Unie 
moeten in evenwicht zijn.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)



PE692.644v03-00 90/237 RR\1236994NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Aanvullende bijdragen van de 
Unie overeenkomstig artikel 13 van de 
Horizon Europa-verordening, artikel 5 
van de MFK-verordening en artikel 15, 
lid 3, van het Financieel Reglement, 
worden op een eerlijke manier verdeeld 
binnen clusters van pijler II van het 
programma Horizon Europa, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
onderzoeksprioriteiten van de Unie alsook 
met haar beleidsdoelstellingen. Bij de 
eerlijke verdeling wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in 
sectoren die het hardst zijn getroffen door 
de pandemie en die het meest bepalend 
zijn voor het behalen van de 
doelstellingen van de Unie en voor 
sociaal-economisch herstel.

Amendement 126

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Financiële bijdragen in het kader 
van door het EFRO, het ESF+, het 
EFMZV, het Elfpo en de faciliteit voor 
herstel en veerkracht medegefinancierde 
programma’s kunnen worden beschouwd 
als een bijdrage van een deelnemende 
staat aan een Gemeenschappelijke 
Onderneming, mits de relevante 
bepalingen van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen voor 
2021-2027 en die van de verordeningen 
inzake de betreffende fondsen worden 
nageleefd. De Commissie ontwikkelt 
eenvoudige en praktische richtsnoeren om 
te verduidelijken wat onder een financiële 
bijdrage van een deelnemende staat aan 
een Gemeenschappelijke Onderneming 
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wordt verstaan.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tenzij in deel II anders is bepaald, 
brengen de particuliere leden uiterlijk op 
31 maart van elk jaar verslag uit aan hun 
respectieve raad van bestuur over de 
waarde van de in lid 1, punt b), bedoelde 
bijdragen die in elk van de voorgaande 
begrotingsjaren zijn gedaan. Voor de 
waardering van deze bijdragen worden de 
kosten vastgesteld overeenkomstig de 
gebruikelijke kostenberekeningsmethoden 
van de betrokken entiteiten, volgens de 
boekhoudnormen die van toepassing zijn in 
het land waar de entiteit is gevestigd en de 
van toepassing zijnde internationale 
boekhoudnormen en internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
worden gecertificeerd door een 
onafhankelijke externe auditor die is 
aangewezen door de betrokken entiteit. De 
waarderingsmethode van de bijdragen kan 
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
worden geverifieerd in geval van 
onduidelijkheden naar aanleiding van de 
certificering. In naar behoren 
gespecificeerde gevallen kan de raad van 
bestuur het gebruik van vaste bedragen of 
eenheidskosten voor de waardering van de 
bijdragen toestaan.

2. Tenzij in deel II anders is bepaald, 
brengen de particuliere leden uiterlijk op 
30 juni van elk jaar verslag uit aan hun 
respectieve raad van bestuur over de 
waarde van de in lid 1, punt b), bedoelde 
bijdragen die in het voorgaande 
begrotingsjaar zijn gedaan. Voor de 
waardering van deze bijdragen worden de 
kosten vastgesteld overeenkomstig de 
gebruikelijke kostenberekeningsmethoden 
van de betrokken entiteiten, volgens de 
boekhoudnormen die van toepassing zijn in 
het land waar de entiteit is gevestigd en de 
van toepassing zijnde internationale 
boekhoudnormen en internationale normen 
voor financiële verslaglegging. De kosten 
worden niet gecontroleerd door de 
betreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming, noch door enig orgaan van 
de Unie, maar ze worden gecertificeerd 
door een onafhankelijke externe auditor die 
is aangewezen door de betrokken entiteit. 
De waarderingsmethode van de bijdragen 
kan door de Gemeenschappelijke 
Onderneming worden geverifieerd in geval 
van onduidelijkheden naar aanleiding van 
de certificering. In naar behoren 
gespecificeerde gevallen kan de raad van 
bestuur het gebruik van vaste bedragen of 
eenheidskosten voor de waardering van de 
bijdragen toestaan.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
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Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van deze 
verordening kunnen kosten voor de 
uitvoering van aanvullende activiteiten 
niet gecontroleerd worden door de 
Gemeenschappelijke Onderneming of 
door enig orgaan van de Unie.

Schrappen

Amendement 129

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan de financiële 
bijdrage van de Unie aan een 
Gemeenschappelijke Onderneming 
beëindigen, evenredig verlagen of 
opschorten, of de in artikel 43 bedoelde 
ontbindingsprocedure inleiden in elk van 
de volgende gevallen:

7. De Commissie kan, nadat zij het 
systeem van onderlinge verzekeringen als 
bedoeld in artikel 37, lid 7, van de 
Horizon Europa-verordening heeft 
geactiveerd, de financiële bijdrage van de 
Unie aan een Gemeenschappelijke 
Onderneming beëindigen, evenredig 
verlagen of opschorten, of de in artikel 43 
bedoelde ontbindingsprocedure inleiden in 
elk van de volgende gevallen:

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Het Europees Parlement wordt in 
kennis gesteld van alle wijzigingen in de 
financiële bijdragen van de Unie.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
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Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Voorafgaand aan de vaststelling van het 
werkprogramma verstrekt elke 
deelnemende staat, in voorkomend geval, 
een indicatie van het bedrag dat als 
nationale financiële bijdrage aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming wordt 
toegezegd.
In aanvulling op de criteria als 
beschreven in artikel 22 van de Horizon 
Europa-verordening kunnen, in de vorm 
van een bijlage bij het werkprogramma, 
criteria voor het in aanmerking komen 
van nationale juridische entiteiten worden 
opgenomen.
Elke deelnemende staat legt de evaluatie 
van de voorstellen op basis van de regels 
en criteria van Horizon Europa in handen 
van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.
De selectie van de voorstellen geschiedt op 
basis van de door het evaluatiecomité 
opgestelde ranglijst. De raad van bestuur 
kan in naar behoren gemotiveerde 
gevallen van deze lijst afwijken, met name 
om de consequentheid in de algehele 
portefeuillebenadering te bewaken.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen sluiten binnen een jaar 
na de vaststelling van deze verordening 
overeenkomsten inzake het 
dienstverleningsniveau met betrekking tot 
gemeenschappelijke backofficetaken, 
tenzij in deel II anders is bepaald en met 

1. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen mogen hun 
backofficetaken samenvoegen door 
overeenkomsten inzake het 
dienstverleningsniveau te sluiten, tenzij in 
deel II anders is bepaald en met dien 
verstande dat bij het toevertrouwen van 
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dien verstande dat bij het toevertrouwen 
van begrotingsuitvoeringstaken aan 
Gemeenschappelijke Ondernemingen een 
gelijkwaardig niveau van bescherming van 
de financiële belangen van de Unie moet 
worden gewaarborgd. Deze taken omvatten 
de volgende gebieden, mits de 
levensvatbaarheid ervan wordt bevestigd 
en na screening van de middelen:

begrotingsuitvoeringstaken aan 
Gemeenschappelijke Ondernemingen een 
gelijkwaardig niveau van bescherming van 
de financiële belangen van de Unie moet 
worden gewaarborgd. Deze taken kunnen 
de volgende gebieden omvatten, mits de 
levensvatbaarheid ervan wordt bevestigd 
en na screening van de middelen en 
onverminderd de specifieke 
onderzoeksgebieden van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen:

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de uitwisseling van best practices 
tussen de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen bevorderen.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde 
gemeenschappelijke backofficetaken 
worden door een of meer geselecteerde 
Gemeenschappelijke Ondernemingen aan 
alle andere ondernemingen geleverd. 
Onderling verbonden taken blijven binnen 
dezelfde Gemeenschappelijke 
Onderneming om een coherente 
organisatiestructuur te waarborgen.

2. De in lid 1 bedoelde 
gemeenschappelijke backofficetaken 
kunnen door een of meer geselecteerde 
Gemeenschappelijke Ondernemingen aan 
alle andere ondernemingen worden 
geleverd. Onderling verbonden taken 
blijven binnen dezelfde 
Gemeenschappelijke Onderneming om een 
coherente organisatiestructuur te 
waarborgen.

Amendement 135

Voorstel voor een verordening
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Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de overplaatsing 
naar andere taken binnen de 
Gemeenschappelijke Onderneming of 
andere administratieve regelingen die geen 
gevolgen hebben voor 
arbeidsovereenkomsten, kan het personeel 
dat belast is met de taken die worden 
overgedragen aan het gemeenschappelijke 
backoffice dat is ondergebracht bij een 
andere Gemeenschappelijke Onderneming, 
naar die Gemeenschappelijke 
Onderneming worden overgeplaatst. Indien 
een personeelslid schriftelijk zijn of haar 
weigering kenbaar maakt, kan de 
Gemeenschappelijke Onderneming de 
arbeidsovereenkomst van dat personeelslid 
beëindigen uit hoofde van de in artikel 47 
van de RAP vermelde voorwaarden.

4. Onverminderd de overplaatsing 
naar andere taken binnen de 
Gemeenschappelijke Onderneming of 
andere administratieve regelingen die geen 
gevolgen hebben voor 
arbeidsovereenkomsten, kan het personeel 
dat belast is met gemeenschappelijke 
backofficetaken die overgedragen zijn aan 
één Gemeenschappelijke Onderneming, 
naar die Gemeenschappelijke 
Onderneming worden overgeplaatst. Indien 
een personeelslid schriftelijk zijn of haar 
weigering kenbaar maakt, kan de 
Gemeenschappelijke Onderneming de 
arbeidsovereenkomst van dat personeelslid 
beëindigen uit hoofde van de in artikel 47 
van de RAP vermelde voorwaarden.

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De in lid 4 bedoelde 
personeelsleden die worden overgeplaatst 
naar de Gemeenschappelijke Onderneming 
waar het gemeenschappelijke backoffice 
is gevestigd, behouden dezelfde soort 
arbeidsovereenkomst en functiegroep en 
rang, en worden geacht hun volledige 
dienst in die Gemeenschappelijke 
Onderneming te hebben verricht.

5. De in lid 4 bedoelde 
personeelsleden die worden overgeplaatst 
naar de Gemeenschappelijke Onderneming 
die de specifieke gemeenschappelijke 
taken verricht, behouden dezelfde soort 
arbeidsovereenkomst en functiegroep en 
rang, en worden geacht hun volledige 
dienst in die Gemeenschappelijke 
Onderneming te hebben verricht.

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke Gemeenschappelijke 
Onderneming heeft een raad van bestuur en 
een uitvoerend directeur.

1. Elke Gemeenschappelijke 
Onderneming heeft een raad van bestuur en 
een uitvoerend directeur en een orgaan dat 
overeenkomstig artikel 19 
wetenschappelijk advies verstrekt.

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de samenstelling van de raden 
van bestuur moet alles in het werk worden 
gesteld ten behoeve van een evenwichtige 
vertegenwoordiging wat betreft geografie, 
gender, sector en achtergrond van de 
actoren, gegeven hun situatie in het 
betreffende domein.

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter van de raad van 
bestuur wordt jaarlijks bij toerbeurt 
aangewezen door de Unie en de andere 
vertegenwoordigers, tenzij in deel II anders 
is bepaald.

3. Jaarlijks wordt bij toerbeurt een 
van de leden door de Unie en de andere 
vertegenwoordigers als voorzitter van de 
raad van bestuur aangewezen, tenzij in 
deel II anders is bepaald.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur belegt ten 4. De raad van bestuur belegt ten 
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minste tweemaal per jaar een gewone 
vergadering. Buitengewone vergaderingen 
kunnen worden bijeengeroepen op verzoek 
van de voorzitter, de uitvoerend directeur, 
de Commissie of een meerderheid van de 
vertegenwoordigers van de andere leden 
dan de Unie of van de deelnemende staten. 
De vergaderingen van de raad van bestuur 
worden bijeengeroepen door de voorzitter 
en vinden plaats in de zetel van de 
betrokken Gemeenschappelijke 
Onderneming, tenzij de raad van bestuur in 
naar behoren gemotiveerde gevallen bij 
wijze van uitzondering anders besluit.

minste tweemaal per jaar een gewone 
vergadering. Buitengewone vergaderingen 
kunnen worden bijeengeroepen op verzoek 
van de voorzitter, de uitvoerend directeur, 
de Commissie of een meerderheid van de 
vertegenwoordigers van de andere leden 
dan de Unie of van de deelnemende staten. 
De vergaderingen van de raad van bestuur 
worden bijeengeroepen door de voorzitter 
en vinden plaats in de zetel van de 
betrokken Gemeenschappelijke 
Onderneming, tenzij de raad van bestuur in 
naar behoren gemotiveerde gevallen bij 
wijze van uitzondering anders besluit. De 
lijst van deelnemers, de agenda en de 
notulen van de vergadering worden 
binnen een redelijke termijn openbaar 
gemaakt op de website van de betreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming.

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Andere personen, met name 
vertegenwoordigers van andere Europese 
partnerschappen, uitvoerende of 
regelgevende agentschappen, regionale 
autoriteiten binnen de Unie en Europese 
technologieplatforms kunnen ook per geval 
door de voorzitter als waarnemers worden 
uitgenodigd, met inachtneming van de 
regels inzake vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten.

7. Andere personen, met name 
vertegenwoordigers van andere Europese 
partnerschappen, uitvoerende of 
regelgevende agentschappen, 
vertegenwoordigers van deelnemende 
staten, nationale en regionale autoriteiten 
binnen de Unie en Europese 
technologieplatforms kunnen ook per geval 
door de voorzitter als waarnemers worden 
uitgenodigd, met inachtneming van de 
regels inzake vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten.

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

10. De raad van bestuur stelt zijn 
reglement van orde vast, met inbegrip van 
maatregelen om iedere vorm van 
belangenconflict in het 
besluitvormingsproces te voorkomen.

Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De vertegenwoordigers van de 
leden zijn gebonden aan de bepalingen van 
een gedragscode. In de gedragscode 
worden de verplichtingen van deze leden 
vastgesteld om de integriteit en reputatie 
van de betrokken Gemeenschappelijke 
Onderneming en van de Unie te 
beschermen.

11. De vertegenwoordigers van de 
leden en waarnemers zijn gebonden aan de 
bepalingen van een gedragscode. In de 
gedragscode worden de verplichtingen van 
deze leden vastgesteld om de integriteit en 
reputatie van de betrokken 
Gemeenschappelijke Onderneming en van 
de Unie te beschermen.

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De raad van bestuur van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming heeft 
de eindverantwoordelijkheid voor het 
bepalen van de strategische koers en de 
werkzaamheden van die 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
houdt toezicht op de uitvoering van haar 
activiteiten.

De raad van bestuur van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming heeft 
de eindverantwoordelijkheid voor het 
bepalen van de strategische koers, de 
aansluiting bij de overkoepelende 
doelstellingen en het beleid van de Unie 
en de werkzaamheden van die 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
houdt toezicht op de uitvoering van haar 
activiteiten.

Amendement 145
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie streeft, in het kader van 
haar rol in de raad van bestuur, naar 
coördinatie tussen de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en de 
relevante activiteiten van de 
financieringsprogramma’s van de Unie 
teneinde synergieën en 
complementariteiten te bevorderen bij de 
vaststelling van prioriteiten van 
gezamenlijk onderzoek.

De Commissie streeft, in het kader van 
haar rol in de raad van bestuur, naar 
coördinatie tussen de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en de 
relevante activiteiten van de 
financieringsprogramma’s van de Unie 
teneinde synergieën en 
complementariteiten te bevorderen, en 
herhalingen te voorkomen, bij de 
vaststelling van prioriteiten van 
gezamenlijk onderzoek. De Commissie 
zorgt ervoor dat Gemeenschappelijke 
Ondernemingen beschikken over een 
passend mandaat, operationele 
richtsnoeren en doeltreffende 
mechanismen om synergieën aan te 
sturen, te beheren en uit te voeren met 
onderwerpen voor 
onderzoekssamenwerking en de projecten 
die daaruit voortvloeien.

Amendement 146

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zorgen voor het nauwlettend en 
tijdig monitoren van de voortgang van het 
onderzoeks- en innovatieprogramma en de 
afzonderlijke acties van de 
Gemeenschappelijke Onderneming met 
betrekking tot de prioriteiten van de 
Commissie en de strategische onderzoeks- 
en innovatieagenda, en waar nodig 
corrigerende maatregelen treffen om 
ervoor te zorgen dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming haar 
doelstellingen bereikt;

a) maatregelen nemen met het oog op 
de uitvoering ven de algemene, specifieke 
en operationele doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, de 
doelmatigheid alsook het effect ervan 
beoordelen, zorgen voor het nauwlettend 
en tijdig monitoren van de voortgang van 
het onderzoeks- en innovatieprogramma en 
de afzonderlijke acties van de 
Gemeenschappelijke Onderneming met 
betrekking tot de prioriteiten van de 
overkoepelende doelstellingen en het 
beleid van de Unie en de strategische 
onderzoeks- en innovatieagenda, en waar 
nodig corrigerende maatregelen treffen om 
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ervoor te zorgen dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming haar 
doelstellingen bereikt;

Amendement 147

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nieuwe lidmaatschapsaanvragen 
beoordelen, aanvaarden of afwijzen 
overeenkomstig artikel 7;

b) nieuwe lidmaatschapsaanvragen 
beoordelen, aanvaarden of afwijzen 
overeenkomstig artikel 7, rekening 
houdend met het advies van het 
wetenschappelijk adviesorgaan 
overeenkomstig artikel 19 en met 
mogelijke belangenconflicten;

Amendement 148

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) nieuwe aanvragen van potentiële 
bijdragende partners beoordelen, 
aanvaarden of afwijzen overeenkomstig 
artikel 9;

c) nieuwe aanvragen van potentiële 
bijdragende partners beoordelen, 
aanvaarden of afwijzen overeenkomstig 
artikel 9; rekening houdend met het advies 
van het wetenschappelijk adviesorgaan 
overeenkomstig artikel 19 en met 
mogelijke belangenconflicten;

Amendement 149

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de uitvoerend directeur benoemen, 
ontslaan, zijn of haar ambtstermijn 
verlengen, hem of haar adviseren en 
toezicht houden op zijn of haar prestaties;

i) de uitvoerend directeur op basis 
van een open en transparante procedure 
benoemen, ontslaan, zijn of haar 
ambtstermijn verlengen, hem of haar 
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adviseren en toezicht houden op zijn of 
haar prestaties overeenkomstig artikel 17, 
onder meer door het vaststellen van een 
reeks kernprestatie-indicatoren voor het 
beoordelen van de prestaties van de 
uitvoerend directeur;

Amendement 150

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) aan het begin van het initiatief de 
strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda vaststellen en deze indien 
nodig gedurende de looptijd van Horizon 
Europa wijzigen. In de strategische agenda 
voor onderzoek en innovatie worden de 
beoogde impact van het partnerschap, de 
geplande activiteitenportefeuille, meetbare 
verwachte resultaten, middelen, te leveren 
prestaties en mijlpalen binnen een bepaald 
tijdsbestek vastgesteld. Hierin moeten 
onder meer ook de andere Europese 
partnerschappen worden vermeld waarmee 
de Gemeenschappelijke Onderneming een 
formele en regelmatige samenwerking tot 
stand brengt, alsmede mogelijkheden voor 
synergieën tussen de acties van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
nationale of regionale initiatieven en 
beleidsmaatregelen, op basis van door de 
deelnemende staten of de groep 
vertegenwoordigers daarvan ontvangen 
informatie, alsmede synergieën met andere 
programma’s van de Unie;

j) aan het begin van het initiatief de 
strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda vaststellen en deze indien 
nodig gedurende de looptijd van Horizon 
Europa wijzigen, op basis van input van 
alle partners, met inbegrip van de private 
sector, de wetenschappelijke 
gemeenschap, vertegenwoordigers van de 
lidstaten en maatschappelijke organisaties 
die actief zijn binnen het domein van de 
betreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming. In de strategische agenda 
voor onderzoek en innovatie worden de 
beoogde impact van het partnerschap, de 
geplande activiteitenportefeuille, meetbare 
verwachte resultaten, middelen, te leveren 
prestaties en mijlpalen binnen een bepaald 
tijdsbestek vastgesteld. Hierin moeten 
onder meer ook de andere Europese 
partnerschappen worden vermeld waarmee 
de Gemeenschappelijke Onderneming een 
formele en regelmatige samenwerking tot 
stand brengt, alsmede mogelijkheden voor 
synergieën tussen de acties van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
nationale of regionale initiatieven en 
beleidsmaatregelen, op basis van door de 
deelnemende staten of de groep 
vertegenwoordigers daarvan ontvangen 
informatie, alsmede synergieën, in lijn met 
de richtsnoeren afkomstig van de 
Commissie, met andere programma’s en 
beleid van de Unie, onder andere de 
geplande acties in het kader van de 
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Europese vaardighedenagenda;

Amendement 151

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) het werkprogramma vaststellen, 
alsook de overeenkomstige 
uitgavenramingen zoals voorgesteld door 
de uitvoerend directeur met het oog op de 
uitvoering van de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
de administratieve activiteiten, de inhoud 
van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, de onderzoeksgebieden 
waarvoor gezamenlijke oproepen worden 
gedaan en de samenwerking met andere 
partnerschappen, het toepasselijke 
financieringspercentage per onderwerp van 
de oproep en de daarmee verband 
houdende regels voor indienings-, 
evaluatie-, selectie-, gunnings- en 
beroepsprocedures, met bijzondere 
aandacht voor de feedback op de 
beleidsvereisten;

k) het werkprogramma vaststellen, 
alsook de overeenkomstige 
uitgavenramingen zoals voorgesteld door 
de uitvoerend directeur met het oog op de 
uitvoering van de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
de administratieve activiteiten, de inhoud 
van de oproepen tot het indienen van 
voorstellen, waarbij er strikt op wordt 
toegezien dat ook de lagere niveaus van 
technologische paraatheid in een aantal 
oproepen aan de orde komen, de criteria 
voor het aanmoedigen van 
genderevenwicht en geografisch 
evenwicht onder de deelnemers, de 
onderzoeksgebieden waarvoor 
gezamenlijke oproepen worden gedaan en 
de samenwerking met andere 
partnerschappen en synergieën met andere 
programma’s van de Unie, het 
toepasselijke financieringspercentage per 
onderwerp van de oproep en de daarmee 
verband houdende regels voor indienings-, 
evaluatie-, selectie-, gunnings- en 
beroepsprocedures, met inbegrip van 
specifieke procedures voor het herkennen 
en voorkomen van belangenconflicten, en 
met bijzondere aandacht voor de feedback 
op de beleidsvereisten;

Amendement 152

Voorstel voor een verordening
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Artikel 16 – lid 2 – punt k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k bis) de zichtbaarheid en openheid van 
de activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen ondersteunen en 
maatregelen nemen om nieuwkomers, met 
name kleine en middelgrote 
ondernemingen, universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en 
maatschappelijke organisaties, te 
betrekken bij de activiteiten en acties van 
de Gemeenschappelijke Onderneming, en 
er daarnaast op toezien dat het publiek en 
maatschappelijke organisaties hun 
controlerende functie op doeltreffende 
wijze kunnen uitoefenen;

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) passende en corrigerende 
maatregelen nemen op basis van de 
resultaten van de tussentijdse evaluatie 
die door de Commissie wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 171 en op basis van de resultaten 
van de controle van de jaarrekening die 
wordt uitgevoerd door de Europese 
Rekenkamer;

Amendement 154

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) het geconsolideerde jaarlijks 
activiteitenverslag beoordelen, met 
inbegrip van de overeenkomstige uitgaven 

n) het geconsolideerde jaarlijks 
activiteitenverslag beoordelen en 
goedkeuren, met inbegrip van de 
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en de begroting voor gezamenlijke 
oproepen met andere Europese 
partnerschappen;

overeenkomstige uitgaven en de begroting 
voor gezamenlijke oproepen met andere 
Europese partnerschappen;

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

s) de lijst met voor financiering 
aangewezen acties goedkeuren;

s) de lijst met voor financiering 
aangewezen acties goedkeuren na 
raadpleging van het wetenschappelijk 
adviesorgaan, indien van toepassing;

Amendement 156

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt u

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

u) regels vaststellen voor de 
detachering van nationale deskundigen bij 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen of 
de inzet van stagiairs;

u) regels vaststellen voor de 
detachering van nationale deskundigen, 
onder andere voor hun vergoeding, bij de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen of de 
inzet van stagiairs;

Amendement 157

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – punt w

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

w) in voorkomend geval door leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
gedane verzoeken tot wijziging van deze 
verordening voorleggen aan de Commissie;

w) in voorkomend geval verzoeken tot 
wijziging van deze verordening 
verzamelen en voorleggen aan de 
Commissie;

Amendement 158

Voorstel voor een verordening



RR\1236994NL.docx 105/237 PE692.644v03-00

NL

Artikel 16 – lid 2 – punt y

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

y) uiterlijk eind 2022 een plan 
vaststellen voor de geleidelijke beëindiging 
van de Horizon Europa-financiering voor 
de Gemeenschappelijke Onderneming op 
aanbeveling van de uitvoerend directeur;

y) uiterlijk één jaar na de tussentijdse 
evaluatie van Horizon Europa als bedoeld 
in artikel 52, lid 1, van de Horizon 
Europa-verordening en uiterlijk in 2025 
een plan vaststellen voor de geleidelijke 
beëindiging van de Horizon Europa-
financiering voor de Gemeenschappelijke 
Onderneming op aanbeveling van de 
uitvoerend directeur;

Amendement 159

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur wordt op 
basis van verdiensten en vaardigheden, na 
een open en transparante selectieprocedure 
waarbij het beginsel van genderevenwicht 
in acht wordt genomen, door de raad van 
bestuur aangesteld uit een lijst van door de 
Commissie voorgedragen kandidaten.

1. De uitvoerend directeur wordt op 
basis van verdiensten en vaardigheden, en 
relevante ervaring, na een open en 
transparante oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling en 
daaropvolgende selectieprocedure waarbij 
de beginselen van excellentie, 
genderevenwicht en geografische 
diversiteit in acht worden genomen, door 
de raad van bestuur aangesteld uit een lijst 
van door de Commissie voorgedragen 
kandidaten.

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt na raadpleging 
van de andere leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dan de 
Unie, een lijst van kandidaten voor de 
functie van uitvoerend directeur voor. Met 

2. De Commissie stelt na raadpleging 
van de andere leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dan de 
Unie, een lijst van kandidaten voor de 
functie van uitvoerend directeur voor. De 



PE692.644v03-00 106/237 RR\1236994NL.docx

NL

het oog op deze raadpleging benoemen de 
andere leden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming dan de Unie in onderlinge 
overeenstemming hun vertegenwoordigers 
en een waarnemer namens de raad van 
bestuur.

kandidatenlijst bestaat voor ten minste 
50 % uit kandidaten van verschillend 
gender. De Commissie stelt alles in het 
werk om te zorgen voor een evenwichtige 
gendervertegenwoordiging. Met het oog 
op deze raadpleging benoemen de andere 
leden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming dan de Unie in onderlinge 
overeenstemming hun vertegenwoordigers 
en een waarnemer namens de raad van 
bestuur.

Tijdens de selectieprocedure hanteert de 
Commissie de hoogst mogelijke 
standaarden aangaande transparantie, 
onder andere door de kandidaten een 
duidelijk tijdschema en de relevante 
informatie te doen toekomen en door de 
lijst van kandidaten voor elke 
Gemeenschappelijke Onderneming, en de 
resultaten, openbaar te maken.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vóór de benoeming ondertekent de 
geselecteerde uitvoerend directeur een 
document waarin wordt verklaard dat er 
geen belangenconflict is, alsmede een 
verklaring aangaande financiële 
belangen, met inbegrip van ten minste zijn 
of haar professionele werkzaamheden 
gedurende de periode van vijf jaar voordat 
hij of zij in functie treedt bij de 
Gemeenschappelijke Onderneming, en 
van zijn of haar lidmaatschap gedurende 
diezelfde periode van besturen of 
commissies van bedrijven, niet-
gouvernementele organisaties, 
verenigingen of andere bij wet opgerichte 
organen. Zowel de verklaring aangaande 
belangenconflicten als de verklaring 
aangaande financiële belangen worden 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt op de 
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website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.

Amendement 162

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vier jaar. Aan het einde 
van die periode beoordeelt de Commissie, 
na raadpleging van de andere leden dan de 
Unie, het functioneren van de uitvoerend 
directeur en evalueert zij de toekomstige 
taken en uitdagingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 
directeur bedraagt vier jaar. Aan het einde 
van die periode beoordeelt de Commissie, 
na raadpleging van de andere leden dan de 
Unie, het functioneren van de uitvoerend 
directeur en evalueert zij de toekomstige 
taken en uitdagingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, onder 
meer door een evaluatie van de reeks 
kernprestatie-indicatoren zoals bedoeld in 
artikel 16, punt i).

Amendement 163

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het werkprogramma en de 
overeenkomstige uitgavenramingen voor 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
opstellen en ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur voor de uitvoering 
van de strategische agenda voor onderzoek 
en innovatie;

c) het werkprogramma, dat gebaseerd 
is op de input van partners, met inbegrip 
van de private sector, de academische 
wereld, vertegenwoordigers van de 
lidstaten en maatschappelijke organisaties 
die actief zijn binnen het domein van de 
betreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming, en de overeenkomstige 
uitgavenramingen voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
opstellen en ter goedkeuring voorleggen 
aan de raad van bestuur voor de uitvoering 
van de strategische agenda voor onderzoek 
en innovatie;
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Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) toezicht houden op de uitvoering 
van maatregelen om nieuwkomers aan te 
trekken, in het bijzonder kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
universiteiten en onderzoeksorganisaties 
en maatschappelijke organisaties;

Amendement 165

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – punt n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

n) het communicatiebeleid van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
uitvoeren;

n) een communicatiebeleid voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
uitwerken dat rekening houdt met burgers 
en kleine en middelgrote ondernemingen, 
en deze uitvoeren;

Amendement 166

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 – punt q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) de financiële belangen van de Unie 
beschermen aan de hand van de toepassing 
van maatregelen ter voorkoming van 
fraude, corruptie en andere onwettige 
activiteiten door middel van doeltreffende 
controles en, indien onregelmatigheden 
worden vastgesteld, door terugvordering 
van ten onrechte betaalde bedragen en, in 
voorkomend geval, het opleggen van 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
administratieve en financiële sancties;

q) de financiële belangen van de Unie 
en van andere leden dan de Unie 
beschermen aan de hand van de toepassing 
van maatregelen ter voorkoming van 
fraude, belangenconflicten, corruptie en 
andere onwettige activiteiten door middel 
van doeltreffende controles en, indien 
onregelmatigheden worden vastgesteld, 
door terugvordering van ten onrechte 
betaalde bedragen en, in voorkomend 
geval, het opleggen van doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende 
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administratieve en financiële sancties;

Amendement 167

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitvoering van het 
werkprogramma van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
gedurende de uitvoeringscyclus beheren;

b) de uitvoering van het 
werkprogramma van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
gedurende de uitvoeringscyclus beheren en 
ervoor zorgen dat het werkprogramma en 
alle wijzigingen daarin openbaar worden 
gemaakt;

Amendement 168

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 6 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de leden en de organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming alle 
relevante informatie en bijstand verlenen 
die zij nodig hebben voor het vervullen van 
hun taken;

c) de leden en de organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming tijdig 
alle relevante informatie en bijstand 
verlenen die zij nodig hebben voor het 
vervullen van hun taken;

Amendement 169

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gemeenschappelijke 
Ondernemingen winnen onafhankelijk 
wetenschappelijk advies in door middel 
van:

1. Tenzij in deel II anders bepaald, 
winnen Gemeenschappelijke 
Ondernemingen onafhankelijk 
wetenschappelijk advies in door middel 
van een wetenschappelijk adviesorgaan 
dat door de Gemeenschappelijke 
Onderneming wordt opgericht 
overeenkomstig de desbetreffende 
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bepalingen van deel II, en behoudens de 
bepalingen in dit artikel. Indien passend 
kunnen Gemeenschappelijke 
Ondernemingen voor specifieke kwesties 
extern onafhankelijk deskundig advies op 
ad hoc-basis inwinnen.

Amendement 170

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een wetenschappelijk 
adviesorgaan, of de leden daarvan, dat 
door de Gemeenschappelijke 
Onderneming wordt opgericht 
overeenkomstig de desbetreffende 
bepalingen van deel II en behoudens de 
bepalingen in dit artikel; en/of

Schrappen

Amendement 171

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ad-hocverzoeken van de raad van 
bestuur om deskundig advies van buiten 
de Gemeenschappelijke Onderneming met 
betrekking tot specifieke kwesties.

Schrappen

Amendement 172

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In uitzonderlijke en naar behoren 
gemotiveerde gevallen kan een deel van 
de wetenschappelijk adviesfunctie worden 
uitgevoerd door andere leden van de 

Schrappen
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Gemeenschappelijke Onderneming dan de 
Unie, mits er geen sprake van een 
belangenconflict is.

Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wetenschappelijk adviesorgaan 
zal over een evenwichtige 
vertegenwoordiging van deskundigen 
onder zijn leden beschikken in het kader 
van de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, ook 
met het oog op genderevenwicht. 
Gezamenlijk beschikken de leden van het 
wetenschappelijk adviesorgaan over de 
nodige competenties en deskundigheid op 
technisch gebied om wetenschappelijk 
onderbouwde aanbevelingen aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
doen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de sociaal-economische gevolgen van 
dergelijke aanbevelingen en de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.

2. Het wetenschappelijk adviesorgaan 
zal over een evenwichtige 
vertegenwoordiging van deskundigen 
onder zijn leden beschikken in het kader 
van de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, ook 
met het oog op excellentie, gender- en 
geografisch evenwicht. Gezamenlijk 
beschikken de leden van het 
wetenschappelijk adviesorgaan over de 
nodige competenties en deskundigheid op 
technisch gebied om wetenschappelijk 
onderbouwde aanbevelingen aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
doen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de klimaat-, milieu- en sociaal-
economische gevolgen, met inbegrip van 
het effect op concurrentievermogen en 
technologische soevereiniteit van 
dergelijke aanbevelingen en de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, alsook met de 
gendereffecten van het door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
uitgevoerde onderzoek.

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De raad van bestuur stelt de 
specifieke criteria en selectieprocedure vast 
voor de samenstelling van het 

4. De raad van bestuur stelt de 
specifieke criteria en selectieprocedure – 
op basis van transparante en openbare 
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wetenschappelijk adviesorgaan van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
benoemt de leden ervan. In voorkomend 
geval neemt de raad van bestuur de door 
de groep van vertegenwoordigers van de 
staten voorgestelde potentiële kandidaten 
in overweging.

oproepen tot het indienen van blijken van 
belangstelling – vast voor de samenstelling 
van het wetenschappelijk adviesorgaan van 
de Gemeenschappelijke Onderneming en 
benoemt de leden ervan voor een periode 
van maximaal vier jaar die één maal 
hernieuwd kan worden.

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het wetenschappelijk adviesorgaan 
komt ten minste tweemaal per jaar bijeen 
en de voorzitter roept de vergaderingen 
bijeen. De voorzitter kan andere personen 
uitnodigen om de vergaderingen als 
waarnemer bij te wonen. Het 
wetenschappelijk adviesorgaan stelt zijn 
reglement van orde vast.

6. Het wetenschappelijk adviesorgaan 
komt ten minste tweemaal per jaar bijeen 
en de voorzitter roept de vergaderingen 
bijeen. De voorzitter kan andere personen 
uitnodigen om de vergaderingen als 
waarnemer bij te wonen. Het 
wetenschappelijk adviesorgaan stelt zijn 
reglement van orde vast, met inbegrip van 
maatregelen om iedere vorm van 
belangenconflict in het 
besluitvormingsproces te voorkomen. De 
agenda, de deelnemers en de notulen van 
de vergaderingen worden binnen een 
redelijke termijn gepubliceerd op de 
website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming;

Amendement 176

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) advies uitbrengen over de 
wetenschappelijke prioriteiten die in de 
werkprogramma’s aan bod moeten komen, 
in overeenstemming met de strategische 
agenda voor onderzoek en innovatie en de 
strategische planning van Horizon Europa;

a) advies uitbrengen over de 
wetenschappelijke prioriteiten die aan bod 
moeten komen in de strategische agenda 
voor onderzoek en innovatie en daaraan 
gerelateerde werkprogramma’s, in 
overeenstemming met de strategische 
planning van Horizon Europa;
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Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) op verzoek van de raad van bestuur 
onafhankelijk advies en wetenschappelijke 
analyse verstrekken over specifieke 
kwesties, met name met betrekking tot 
ontwikkelingen in aangrenzende sectoren;

d) op verzoek van de raad van bestuur 
onafhankelijk advies en wetenschappelijke 
analyse verstrekken over specifieke 
kwesties, met name met betrekking tot 
ontwikkelingen in aangrenzende sectoren 
alsmede over de mogelijke effecten van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming op het milieu, de 
maatschappij en het klimaat;

Amendement 178

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 7 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) aanvragen van potentiële 
geassocieerde leden en bijdragende 
partners beoordelen en de raad van 
bestuur hierover adviseren;

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Na elke vergadering van het 
wetenschappelijk adviesorgaan legt zijn 
voorzitter aan de raad van bestuur een 
verslag voor met de standpunten van het 
orgaan en zijn leden over de tijdens de 
vergadering besproken kwesties.

8. Na elke vergadering van het 
wetenschappelijk adviesorgaan legt zijn 
voorzitter aan de raad van bestuur een 
verslag voor met de standpunten van het 
orgaan en zijn leden over de tijdens de 
vergadering besproken kwesties. Voor 
zover mogelijk wordt het verslag openbaar 
gemaakt op de website van de 
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Gemeenschappelijke Onderneming.

Amendement 180

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De raad van bestuur stelt het 
wetenschappelijk adviesorgaan zonder 
onnodige vertraging in kennis van het 
gevolg dat aan zijn aanbevelingen of 
voorstellen wordt gegeven of motiveert 
waarom er geen gevolg aan wordt 
gegeven, en maakt deze openbaar. 

Amendement 181

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De voorzitter van de groep van 
vertegenwoordigers van de staten kan 
andere personen uitnodigen om de 
vergaderingen als waarnemers bij te 
wonen, met name vertegenwoordigers van 
relevante federale of regionale autoriteiten 
binnen de Unie, vertegenwoordigers van 
kmo-organisaties en vertegenwoordigers 
van andere organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

5. De voorzitter van de groep van 
vertegenwoordigers van de staten kan 
andere personen uitnodigen om de 
vergaderingen als waarnemers bij te 
wonen, met name vertegenwoordigers van 
relevante federale of regionale autoriteiten 
binnen de Unie, vertegenwoordigers van 
kmo’s en verenigingen voor de belangen 
van economische sectoren, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties en vertegenwoordigers van 
andere organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De agenda van de vergaderingen 
van de groep van vertegenwoordigers van 
de staten wordt lang genoeg van tevoren 
verspreid om te zorgen voor een passende 
vertegenwoordiging van elke lidstaat en elk 
geassocieerd land. De agenda wordt tevens 
ter kennisgeving aan de raad van bestuur 
toegezonden.

6. De agenda van de vergaderingen 
van de groep van vertegenwoordigers van 
de staten wordt lang genoeg van tevoren 
verspreid om te zorgen voor een passende 
vertegenwoordiging van elke lidstaat en elk 
geassocieerd land. De agenda wordt tevens 
binnen een redelijke termijn ter 
kennisgeving aan de raad van bestuur 
toegezonden.

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de actualisering van de strategische 
koers in overeenstemming met de 
strategische planning van Horizon Europa 
en met andere financieringsinstrumenten 
van de Unie en de lidstaten;

b) de actualisering van de strategische 
koers in overeenstemming met de 
strategische planning van Horizon Europa, 
overkoepelende doelstellingen en beleid 
van de Unie en met andere 
financieringsinstrumenten van de Unie en 
de lidstaten;

Amendement 184

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de betrokkenheid van kmo’s. e) de betrokkenheid van kmo’s en 
start-ups, hun koepelorganisaties, 
universiteiten en onderzoeksorganisaties, 
maatschappelijke organisaties en de 
maatregelen die zijn getroffen om 
deelname door nieuwkomers te 
bevorderen.

Amendement 185
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 7 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) mogelijke effecten van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming op het milieu en het 
klimaat, en hun maatschappelijke 
meerwaarde.

Amendement 186

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 8 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de status van relevante nationale of 
regionale onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s en het in kaart 
brengen van mogelijke 
samenwerkingsgebieden, met inbegrip van 
concrete maatregelen die zijn genomen of 
worden overwogen voor de uitrol van 
relevante technologieën en innovatieve 
oplossingen;

a) de status van relevante nationale of 
regionale onderzoeks- en 
innovatieprogramma’s en het in kaart 
brengen van mogelijke 
samenwerkingsgebieden, met inbegrip van 
concrete maatregelen die zijn genomen of 
worden overwogen (bijv. het coördineren 
van oproepen van Gemeenschappelijke 
Ondernemingen enerzijds en nationale of 
regionale O&I- en 
investeringsprogramma’s anderzijds) voor 
de ontwikkeling, uitrol en acceptatie door 
de markt en in de samenleving van 
relevante technologieën en innovatieve 
oplossingen;

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De groep van vertegenwoordigers 
van de staten dient aan het einde van elk 
kalenderjaar een verslag in waarin het 
nationale of regionale beleid in het kader 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 

9. De groep van vertegenwoordigers 
van de staten dient aan het einde van elk 
kalenderjaar een verslag in waarin het 
nationale of regionale beleid in het kader 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
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wordt beschreven en specifieke manieren 
van samenwerking met de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
gefinancierde acties worden vastgesteld.

wordt beschreven en specifieke manieren 
van samenwerking met de door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
gefinancierde acties worden vastgesteld. 
Het verslag wordt openbaar gemaakt op 
de website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.

Amendement 188

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 13 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. Bij de uitvoering van haar taken 
neemt de groep van vertegenwoordigers 
van de staten de in de artikelen 31 en 40 
vastgestelde regels inzake 
vertrouwelijkheid en belangenconflicten 
in acht.

Amendement 189

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep van belanghebbenden 
staat open voor alle publieke en 
particuliere belanghebbenden, met inbegrip 
van georganiseerde groepen die actief zijn 
op het gebied van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, internationale 
belangengroepen uit lidstaten, 
geassocieerde landen en andere landen.

2. De groep van belanghebbenden 
staat open voor alle publieke en 
particuliere belanghebbenden, met inbegrip 
van georganiseerde groepen en 
maatschappelijke organisaties die actief 
zijn op het gebied van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, 
internationale belangengroepen uit 
lidstaten, geassocieerde landen en andere 
landen.

Amendement 190

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De raad van bestuur stelt de 
specifieke criteria en selectieprocedure 
vast voor de samenstelling van de groep 
van belanghebbenden en poogt daarbij tot 
een evenwichtige vertegenwoordiging te 
komen in termen van geografie, gender, 
sectoren en achtergrond van de 
belanghebbenden. In voorkomend geval 
neemt de raad van bestuur de door de 
groep van vertegenwoordigers van de 
staten voorgestelde potentiële kandidaten 
in overweging. Er wordt voor gezorgd dat 
de groep van belanghebbenden steeds 
openstaat voor nieuwe leden, hetgeen in 
de tussentijdse evaluatie moet worden 
beoordeeld en indien nodig moet worden 
gecorrigeerd.

Amendement 191

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De groep van belanghebbenden 
wordt regelmatig in kennis gesteld van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en wordt uitgenodigd om 
opmerkingen te maken over de geplande 
initiatieven van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.

3. De groep van belanghebbenden 
wordt regelmatig in kennis gesteld van de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en wordt uitgenodigd om 
opmerkingen te maken over de geplande 
initiatieven van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, ofwel op uitnodiging ofwel 
op eigen initiatief.

Amendement 192

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De vergaderingen van de groep van 
belanghebbenden worden bijeengeroepen 

4. De vergaderingen van de groep van 
belanghebbenden worden ten minste eens 
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door de uitvoerend directeur. per jaar bijeengeroepen door de uitvoerend 
directeur.

Amendement 193

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De uitvoerend directeur kan de raad 
van bestuur adviseren om de groep van 
belanghebbenden te raadplegen over 
specifieke kwesties. Indien een dergelijke 
raadpleging plaatsvindt, wordt na de 
desbetreffende bespreking door de groep 
van belanghebbenden een verslag aan de 
raad van bestuur voorgelegd.

5. De uitvoerend directeur kan de raad 
van bestuur adviseren om de groep van 
belanghebbenden te raadplegen over 
specifieke kwesties. Indien een dergelijke 
raadpleging plaatsvindt, wordt na de 
desbetreffende bespreking door de groep 
van belanghebbenden een verslag aan de 
raad van bestuur voorgelegd dat tevens 
openbaar wordt gemaakt op de website 
van de betreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming.

Amendement 194

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij de uitvoering van haar taken 
neemt de groep van belanghebbenden de 
in de artikelen 31 en 40 vastgestelde 
regels inzake vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten in acht.

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 17, lid 2, 
van de Horizon Europa-verordening en in 
afwijking van artikel 34 van diezelfde 
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verordening kunnen de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
binnen een actie verschillende 
vergoedingspercentages toepassen voor de 
financiering van de Unie, afhankelijk van 
het soort deelnemer en het soort actie. De 
vergoedingspercentages worden in het 
werkprogramma vermeld.

Amendement 196

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het werkprogramma wordt 
vastgesteld vóór het einde van het jaar dat 
voorafgaat aan de uitvoering ervan. Het 
werkprogramma wordt bekendgemaakt op 
de website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en wordt voor ondersteuning 
van de coördinatie met de algemene 
strategie van Horizon Europa ter informatie 
gedeeld met het programmacomité van de 
desbetreffende clusters.

2. Het werkprogramma wordt 
vastgesteld vóór het einde van het jaar dat 
voorafgaat aan de uitvoering ervan. Het 
werkprogramma wordt bekendgemaakt op 
de website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming en via de website en de 
gemeenschappelijke e-databank van 
Horizon Europa en wordt ter 
ondersteuning van de coördinatie met de 
algemene strategie van Horizon Europa ter 
informatie gedeeld met de relevante 
configuratie van het programmacomité.

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De jaarlijkse begroting wordt 
aangepast op grond van de omvang van de 
financiële bijdrage van de Unie zoals 
vastgelegd in de begroting van de Unie.

5. De jaarlijkse begroting wordt 
aangepast op grond van de omvang van de 
financiële bijdrage van de Unie zoals 
vastgelegd in de begroting van de Unie en 
de omvang van de financiële bijdragen en 
bijdragen in natura van andere leden dan 
de Unie.
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Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De uitvoerend directeur verstrekt de 
raad van bestuur een geconsolideerd 
jaarlijks activiteitenverslag over de 
uitvoering van zijn of haar taken 
overeenkomstig de financiële regels van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

1. De uitvoerend directeur verstrekt de 
raad van bestuur een geconsolideerd 
jaarlijks activiteitenverslag over de 
uitvoering van zijn of haar taken 
overeenkomstig de financiële regels van de 
Gemeenschappelijke Onderneming. Het 
geconsolideerde jaarlijkse 
activiteitenverslag wordt binnen een 
redelijke termijn openbaar gemaakt op de 
website van de Gemeenschappelijke 
Onderneming.

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ingediende voorstellen, met 
inbegrip van een uitsplitsing per type 
deelnemer (waaronder kmo’s) en per land;

b) de ingediende voorstellen, met 
inbegrip van een uitsplitsing per type 
deelnemer (waaronder kmo’s) en per land, 
onder vermelding van het percentage 
nieuwkomers;

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de samenwerking met andere 
Europese partnerschappen, met inbegrip 
van gezamenlijke oproepen, en synergieën 
tussen de acties van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
nationale of regionale initiatieven en 
beleidsmaatregelen.

e) de samenwerking met andere 
Europese partnerschappen, met inbegrip 
van gezamenlijke oproepen, en synergieën 
tussen de acties van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
andere programma’s van de Unie, 
alsmede nationale of regionale initiatieven 
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en beleidsmaatregelen.

Amendement 201

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de voortgang voor wat betreft de 
meetbare verwachte uitkomsten, 
opbrengsten en mijlpalen binnen een 
bepaald tijdsbestek, zoals vastgelegd in de 
strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda en in het 
werkprogramma van de 
Gemeenschappelijke Onderneming;

Amendement 202

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de omvang van de financiële 
bijdragen van andere leden dan de Unie 
en van de daadwerkelijk verstrekte 
financiële bijdrage van de Unie;

Amendement 203

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – punt e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) de bijdrage van de 
Gemeenschappelijke Onderneming aan de 
acties van de Europese 
vaardighedenagenda, met name die welke 
gericht zijn op het ontwikkelen van 
vaardigheden ter ondersteuning van de 
groene en de digitale transitie en op het 
verhogen van het aantal afgestudeerden 
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in bètarichtingen, in de respectieve 
werkvelden van de Gemeenschappelijke 
Onderneming;

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – point e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quinquies) alle acties met betrekking 
tot gendermainstreaming, met inbegrip 
van acties die gericht zijn op het 
overbruggen van de genderkloof op het 
gebied van onderzoek en innovatie.

Amendement 205

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De andere leden dan de Unie 
komen overeen hoe zij hun collectieve 
bijdrage onderling verdelen 
overeenkomstig de financiële regels van 
de Gemeenschappelijke Onderneming.

2. De andere leden dan de Unie 
komen overeen hoe zij hun collectieve 
bijdrage onderling verdelen.

Amendement 206

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de besluitvorming over de 
verdeling van hun collectieve bijdrage aan 
een Gemeenschappelijke Onderneming 
handelen de andere leden dan de Unie in 
overeenstemming met de financiële regels 
van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, die echter geen belastende 
voorwaarde mogen vormen voor kmo’s, 
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aangezien hun deelname aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming voorts 
wordt ondersteund door middel van het 
scheppen van gunstige voorwaarden 
waarin rekening wordt gehouden met hun 
kleinere omvang en hun beperktere 
onderhandelingsruimte in vergelijking 
met grotere spelers in de keten.

Amendement 207

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer een ander lid van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dan de 
Unie zijn verplichting met betrekking tot 
zijn bijdrage niet nakomt, stelt de 
uitvoerend directeur hem daarvan 
schriftelijk in kennis en stelt hij een 
redelijke termijn vast waarbinnen de niet-
nakoming moet worden verholpen. Indien 
het andere lid dan de Unie in kwestie na 
het verstrijken van die termijn nog steeds 
in gebreke blijft, deelt de uitvoerend 
directeur de Commissie met het oog op 
mogelijke maatregelen en het betrokken lid 
mee dat het lid zijn stemrecht in de raad 
van bestuur verliest overeenkomstig 
artikel 11, lid 9.

6. Wanneer een ander lid van de 
Gemeenschappelijke Onderneming dan de 
Unie zijn verplichting met betrekking tot 
zijn bijdrage niet nakomt, stelt de 
uitvoerend directeur hem daarvan 
schriftelijk in kennis en stelt hij een 
redelijke termijn vast waarbinnen de niet-
nakoming moet worden verholpen. Indien 
het andere lid dan de Unie in kwestie na 
het verstrijken van die termijn nog steeds 
in gebreke blijft, deelt de uitvoerend 
directeur de Commissie en de 
deelnemende staten met het oog op 
mogelijke maatregelen en het betrokken lid 
mee dat het lid zijn stemrecht in de raad 
van bestuur verliest overeenkomstig 
artikel 11, lid 9.

Amendement 208

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Onverminderd de leden 1 tot en 
met 3 worden in contracten, 
overeenkomsten en besluiten die 
voortvloeien uit de uitvoering van deze 
verordening bepalingen opgenomen 

4. Onverminderd de leden 1 tot en 
met 3 worden in contracten, 
overeenkomsten en besluiten die 
voortvloeien uit de uitvoering van deze 
verordening bepalingen opgenomen 
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waardoor de Commissie, de betrokken 
Gemeenschappelijke Onderneming, de 
Rekenkamer, het EOM en OLAF 
uitdrukkelijk gemachtigd zijn tot het 
uitvoeren van dergelijke controles, 
inspecties ter plaatse en onderzoeken, 
overeenkomstig hun respectieve 
bevoegdheden.

waardoor de Commissie, de betreffende 
Gemeenschappelijke Onderneming, de 
Rekenkamer, het EOM en OLAF 
uitdrukkelijk gemachtigd zijn tot het 
uitvoeren van dergelijke controles, 
inspecties ter plaatse en onderzoeken, 
overeenkomstig hun respectieve 
bevoegdheden, zonder de administratieve 
lasten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming te verhogen.

Amendement 209

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles van uitgaven voor acties onder 
contract worden uitgevoerd 
overeenkomstig [artikel 48] van de 
Horizon Europa-verordening als onderdeel 
van de acties onder contract van Horizon 
Europa, met name in overeenstemming met 
de in [artikel 48, lid 2,] van die 
verordening bedoelde auditstrategie.

Controles van uitgaven voor acties onder 
contract worden uitgevoerd 
overeenkomstig [artikel 48] van de 
Horizon Europa-verordening als onderdeel 
van de acties onder contract van Horizon 
Europa, met name in overeenstemming met 
de in [artikel 48, lid 2,] van die 
verordening bedoelde auditstrategie, 
zonder de administratieve lasten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
verhogen.

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De intern controleur van de 
Commissie oefent ten aanzien van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
dezelfde bevoegdheden uit als ten aanzien 
van de Commissie.

1. De intern controleur van de 
Commissie oefent ten aanzien van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
dezelfde bevoegdheden uit als ten aanzien 
van de Commissie en neemt maatregelen 
om de administratieve lasten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen te 
verlagen.
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Amendement 211

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming verleent de instellingen, 
organen en instanties van de Unie toegang 
tot alle informatie met betrekking tot de 
acties onder contract die zij financiert. 
Deze informatie omvat de resultaten van de 
begunstigden die deelnemen aan acties 
onder contract van de Gemeenschappelijke 
Onderneming of alle andere informatie die 
nodig wordt geacht voor de ontwikkeling, 
de uitvoering, het toezicht en de evaluatie 
van het beleid of de programma’s van de 
Unie. Deze toegangsrechten hebben enkel 
betrekking op niet-commercieel en niet-
competitief gebruik en voldoen aan de 
geldende vertrouwelijkheidsregels.

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming verleent de instellingen, 
organen en instanties van de Unie toegang 
tot alle informatie met betrekking tot de 
acties onder contract die zij financiert. 
Deze informatie omvat de resultaten van de 
begunstigden die deelnemen aan acties 
onder contract van de Gemeenschappelijke 
Onderneming of alle andere informatie die 
nodig wordt geacht voor de ontwikkeling, 
de uitvoering, het toezicht en de evaluatie 
van het beleid of de programma’s van de 
Unie. Deze toegangsrechten hebben enkel 
betrekking op niet-commercieel en niet-
competitief gebruik, voldoen aan 
toereikende normen inzake IT-beveiliging 
en informatiebeveiliging, zijn in 
overeenstemming met de beginselen van 
noodzakelijkheid en evenredigheid en 
voldoen aan de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
geldende vertrouwelijkheidsregels.

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de ontwikkeling, de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie van 
het beleid of de programma’s van de Unie 
verstrekt de Gemeenschappelijke 
Onderneming de informatie in ingediende 
voorstellen aan de Commissie.

2. Met het oog op de ontwikkeling, de 
uitvoering, het toezicht en de evaluatie van 
het beleid of de programma’s van de Unie 
verstrekt de Gemeenschappelijke 
Onderneming de informatie in ingediende 
voorstellen aan de Commissie. Alle 
relevante gegevens met betrekking tot 
projecten die door de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen zijn ingediend, worden 
opgenomen in de gemeenschappelijke 
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databank van Horizon Europa.

Amendement 213

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De personele middelen worden 
bepaald in de personeelsformatie van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming, waarin 
het aantal tijdelijke aanstellingen per 
functiegroep en per rang alsmede het aantal 
arbeidscontractanten wordt vermeld, 
uitgedrukt in voltijdequivalenten, in 
overeenstemming de jaarbegroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming.

2. De personele middelen worden 
bepaald in de personeelsformatie van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
vormen een adequate afspiegeling van het 
aantal posities en rangen dat nodig is om 
volgens de hoogste normen van het 
vakgebied te kunnen aanwerven, waarbij 
het aantal tijdelijke aanstellingen per 
functiegroep en per rang alsmede het aantal 
arbeidscontractanten wordt vermeld, 
uitgedrukt in voltijdequivalenten, in 
overeenstemming de jaarbegroting van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en met 
inachtneming van het beginsel van 
genderevenwicht.

Amendement 214

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming, haar organen en haar 
personeel vermijden elk belangenconflict 
bij de uitvoering van hun activiteiten.

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming, haar organen en haar leden 
alsmede haar personeel vermijden elk 
belangenconflict in het 
besluitvormingsproces aangaande de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming alsook aangaande de 
uitvoering van die activiteiten.

Amendement 215

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur stelt regels vast 
voor het voorkomen en beheersen van 
belangenconflicten met betrekking tot het 
personeel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, de leden en andere personen 
die zitting hebben in de raad van bestuur en 
in de andere organen of groepen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, 
overeenkomstig de financiële regels van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
overeenkomstig het statuut met betrekking 
tot het personeel.

2. De raad van bestuur stelt regels vast 
voor het voorkomen en beheersen van 
belangenconflicten met betrekking tot het 
personeel van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, de leden en andere personen 
die zitting hebben in de raad van bestuur en 
in de andere organen of groepen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming, 
overeenkomstig deze verordening, de 
financiële regels van de 
Gemeenschappelijke Onderneming en 
overeenkomstig het statuut met betrekking 
tot het personeel.

Amendement 216

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Leden van het wetenschappelijk 
adviesorgaan en de uitvoerend 
directeuren maken een verklaring 
openbaar van al hun professionele 
werkzaamheden, financiële belangen en 
belangenconflicten en houden deze 
verklaring actueel. In de verklaring wordt 
ook melding gemaakt van hun 
lidmaatschap van verschillende raden en 
commissies alsook van eventuele 
staatsholdings waarbij sprake is van 
mogelijke implicaties voor overheidsbeleid 
of waar iemand door die holding een 
aanzienlijke invloed heeft over het bedrijf 
of partnerschap. De uitvoerend 
directeuren hebben een beroepsmatige 
achtergrond waaruit blijkt dat zij 
beschikken over ervaring in de 
betreffende sector waarbinnen de 
betreffende Gemeenschappelijke 
Onderneming opereert.
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Amendement 217

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Tijdens de ontbindingsprocedure 
worden de activa van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
gebruikt om te voldoen aan haar 
verplichtingen en voor de uitgaven in 
verband met haar ontbinding. Een 
eventueel overschot wordt op het moment 
van de ontbinding verdeeld over de leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
in verhouding tot hun financiële bijdrage 
aan de Gemeenschappelijke Onderneming. 
Een eventueel overschot dat de Unie 
toevalt, wordt teruggeboekt naar de 
algemene begroting van de Unie.

4. Tijdens de ontbindingsprocedure 
worden de activa van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
gebruikt om te voldoen aan haar 
verplichtingen en voor de uitgaven in 
verband met haar ontbinding. Een 
eventueel overschot wordt op het moment 
van de ontbinding verdeeld over de leden 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
in verhouding tot hun financiële bijdrage 
aan de Gemeenschappelijke Onderneming. 
Een eventueel overschot dat de Unie 
toevalt, wordt teruggeboekt naar de 
begroting van Horizon Europa.

Amendement 218

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het innovatieproces en de 
ontwikkeling van biogebaseerde 
innovatieve oplossingen versnellen;

a) het onderzoeks- en innovatieproces 
en de ontwikkeling van duurzame 
biogebaseerde innovatieve oplossingen 
versnellen;

Amendement 219

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de marktintroductie van de 
bestaande ontwikkelde en innovatieve 
biogebaseerde oplossingen versnellen;

b) de marktintroductie van de 
bestaande duurzame ontwikkelde en 
innovatieve biogebaseerde oplossingen 
versnellen;
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Amendement 220

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) zorgen voor hoge milieuprestaties 
van biogebaseerde industriële systemen.

c) zorgen voor hoge milieuprestaties 
van biogebaseerde duurzame industriële 
systemen.

Amendement 221

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) disciplineoverschrijdende 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
intensiveren om voordeel te trekken uit de 
vooruitgang op het gebied van de 
biowetenschappen en andere 
wetenschappelijke disciplines voor de 
ontwikkeling en demonstratie van 
duurzame biogebaseerde oplossingen;

a) disciplineoverschrijdende 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten 
intensiveren om voordeel te trekken uit de 
vooruitgang op het gebied van de 
biowetenschappen en andere 
wetenschappelijke disciplines voor de 
ontwikkeling en demonstratie van 
economisch, ecologisch en sociaal 
duurzame biogebaseerde oplossingen;

Amendement 222

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit van belanghebbenden 
in de hele Unie vergroten en integreren om 
het potentieel van de lokale bio-economie 
te benutten;

b) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit van belanghebbenden 
in de hele Unie vergroten en integreren om 
het potentieel van de lokale bio-economie 
te benutten overeenkomstig de doelen van 
de Unie inzake klimaat, milieu en 
biodiversiteit;

Amendement 223
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit voor het aanpakken van 
uitdagingen op milieugebied en de 
ontwikkeling van duurzamere 
biogebaseerde innovaties vergroten;

c) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit voor het aanpakken van 
uitdagingen op economisch, sociaal en 
milieugebied en voor de ontwikkeling van 
duurzame biogebaseerde innovaties 
vergroten;

Amendement 224

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bijdragen tot het vinden van 
oplossingen waarbij gebruik wordt 
gemaakt van technologieën en 
benaderingen voor negatieve emissies en 
koolstofvastlegging in het natuurlijke 
milieu en die andere ecologische 
voordelen opleveren;

Amendement 225

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de integratie van biogebaseerde 
onderzoeks- en innovatieprocessen in de 
industriële waardeketens van de Unie 
versterken;

d) de integratie van biogebaseerde 
onderzoeks- en innovatieprocessen in de 
industriële waardeketens van de Unie 
versterken en tegelijkertijd ook hogere 
gradaties van duurzaamheid en 
circulariteit bevorderen;

Amendement 226

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) onderzoeks- en innovatie-
investeringen in biogebaseerde bedrijven 
en projecten minder risicovol maken;

e) onderzoeks- en innovatie-
investeringen in duurzame biogebaseerde 
bedrijven en projecten minder risicovol 
maken;

Amendement 227

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) waarborgen dat bij de ontwikkeling 
en uitvoering van biogebaseerde 
onderzoeks- en innovatieprojecten 
rekening wordt gehouden met 
milieuoverwegingen.

f) waarborgen dat bij de ontwikkeling 
en uitvoering van biogebaseerde 
onderzoeks- en innovatieprojecten 
rekening wordt gehouden met 
milieuoverwegingen en het verminderen 
van potentiële negatieve effecten, teneinde 
een bijdrage te leveren aan de energie- en 
klimaatdoelen van de Unie.

Amendement 228

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) multidisciplinaire onderzoeks- en 
innovatieprojecten met een grote impact 
ondersteunen die de industriële innovatie in 
de biogebaseerde industrie verhogen om de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming te verwezenlijken;

c) multidisciplinaire onderzoeks- en 
innovatieprojecten met een grote impact 
ondersteunen die de industriële innovatie 
en duurzaamheid in de biogebaseerde 
industrie verhogen om de doelstellingen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
te verwezenlijken in overeenstemming met 
de klimaat- en energiedoelstellingen van 
de Unie;

Amendement 229

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa” in de hele 
innovatieketen, van lage tot hoge niveaus 
van technologische paraatheid, 
intensiveren;

d) de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa” in de hele 
innovatieketen, van lage tot hoge niveaus 
van technologische paraatheid, 
intensiveren; en de potentiële negatieve 
sociale en milieueffecten ervan te 
beperken;

Amendement 230

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) actoren op het gebied van 
onderzoek en innovatie uit plattelands-, 
kust- en stedelijke gebieden en regio’s met 
onbenutte mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van biogebaseerde 
industrieën mobiliseren en bijeenbrengen 
om samenwerkingen bij projectactiviteiten 
tot stand te brengen;

e) actoren op het gebied van 
onderzoek en innovatie uit plattelands-, 
kust- en stedelijke gebieden en regio’s (op 
verschillende geografische niveaus) met 
onbenutte mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van duurzame biogebaseerde 
industrieën mobiliseren en bijeenbrengen 
om samenwerkingen bij projectactiviteiten 
tot stand te brengen;

Amendement 231

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de communicatie en samenwerking 
tussen actoren op het gebied van onderzoek 
en innovatie en belanghebbenden uit de 
industrie in het kader van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa” bevorderen 
om het bewustzijn over snel evoluerende 
kennis en technologie te vergroten, 
sectoroverschrijdende samenwerking te 

g) de communicatie en samenwerking 
tussen actoren op het gebied van onderzoek 
en innovatie en belanghebbenden uit de 
industrie, met inbegrip van kmo’s, kleine 
organisaties uit de primaire sector en 
maatschappelijke organisaties in het kader 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Een circulair biogebaseerd Europa” 
bevorderen om het bewustzijn over snel 
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vergemakkelijken en de marktintroductie 
van innovatieve biogebaseerde oplossingen 
te bevorderen;

evoluerende kennis en technologie te 
vergroten, sectoroverschrijdende 
samenwerking te vergemakkelijken en de 
marktintroductie van duurzame 
innovatieve biogebaseerde oplossingen te 
bevorderen;

Amendement 232

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) nationale en regionale autoriteiten 
mobiliseren die in staat zijn gunstigere 
voorwaarden te creëren voor de 
marktintroductie van biogebaseerde 
innovaties;

h) nationale en regionale autoriteiten 
mobiliseren die in staat zijn gunstigere 
voorwaarden te creëren voor de 
marktintroductie van duurzame 
biogebaseerde innovaties;

Amendement 233

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – alinea 1 – punt j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) innovatieve biogebaseerde 
oplossingen bij beleidsmakers, het 
bedrijfsleven, ngo’s en consumenten in 
het algemeen bekendmaken en bevorderen.

j) haar bevindingen en resultaten op 
een transparante en toegankelijke manier 
openbaar maken, met aandacht voor haar 
sociale en ecologische effecten binnen de 
Unie en in derde landen en duurzame 
innovatieve biogebaseerde oplossingen 
bekendmaken en bevorderen;

Amendement 234

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het Bio-based Industries 
Consortium, een non-profitorganisatie naar 
Belgisch recht, met permanente vestiging 

b) het Bio-based Industries 
Consortium, een non-profitorganisatie naar 
Belgisch recht, met permanente vestiging 
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in Brussel, België, na kennisgeving van 
zijn besluit om onvoorwaardelijk toe te 
treden tot de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa” door middel van een 
verbintenisbrief;

in Brussel, België, na kennisgeving van 
zijn besluit om toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa” door 
middel van een verbintenisbrief, 
behoudens de rechten van leden, in het 
bijzonder kmo’s, zoals vastgelegd in deze 
verordening en in andere relevante 
wetgeving van de Unie;

Amendement 235

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd de 
beslissingsbevoegdheid van de raad van 
bestuur overeenkomstig artikel 16, lid 2, 
punt l), en binnen het toepassingsgebied 
van artikel 2, lid 9, en artikel 2, lid 10, 
dient het Bio-based Industries 
Consortium of zijn samenstellende of 
verbonden entiteiten elk jaar een voorstel 
in voor de aanvullende activiteiten. De 
aanvullende activiteiten zijn die welke 
rechtstreeks verband houden met projecten 
en activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Een circulair biogebaseerd 
Europa”, waaronder met name:

1. Onverminderd de 
beslissingsbevoegdheid van de raad van 
bestuur overeenkomstig artikel 16, lid 2, 
punt l), en binnen het toepassingsgebied 
van artikel 2, lid 9, en artikel 2, lid 10, 
dienen de andere leden dan de Unie elk 
jaar een voorstel in voor de aanvullende 
activiteiten. De aanvullende activiteiten 
zijn die welke rechtstreeks verband houden 
met projecten en activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa”, waaronder 
met name:

Amendement 236

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) investeringen in een nieuw en 
innovatief productiebedrijf of 
vlaggenschip;

b) investeringen in een nieuw en 
innovatief productiebedrijf of 
vlaggenschip, inclusief pilot en 
demonstratie;
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Amendement 237

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) activiteiten op het gebied van 
communicatie, verspreiding en 
bewustmaking.

e) activiteiten op het gebied van 
communicatie, verspreiding en 
bewustmaking onder kmo’s en bij het 
publiek.

Amendement 238

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur kiest zijn 
voorzitter voor een periode van twee jaar.

2. De raad van bestuur kiest onder 
zijn leden een voorzitter voor een periode 
van twee jaar.

Amendement 239

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Naast de in lid 2 bedoelde 
vergaderingen houdt de raad van bestuur 
ook ten minste eenmaal per jaar een 
strategische vergadering met als hoofddoel 
de uitdagingen en kansen voor een 
duurzame biogebaseerde industrie in kaart 
te brengen en te voorzien in een verdere 
strategische koers voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa”.

4. Naast de in lid 3 bedoelde 
vergaderingen houdt de raad van bestuur 
ook ten minste eenmaal per jaar een 
strategische vergadering met als hoofddoel 
de uitdagingen en kansen voor een 
duurzame biogebaseerde industrie in kaart 
te brengen en te voorzien in een verdere 
strategische koers voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Een 
circulair biogebaseerd Europa”, met name 
met betrekking tot de benutting van het 
volledige potentieel van actoren in heel 
Europa.
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Amendement 240

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de strategische vergadering 
worden andere leidinggevende 
directieleden of functionarissen met 
beslissingsbevoegdheid van 
toonaangevende Europese biogebaseerde 
bedrijven en van de Commissie 
uitgenodigd. De voorzitters van de groep 
van vertegenwoordigers van de staten, het 
wetenschappelijk comité en de 
uitrolgroepen kunnen als waarnemers 
worden uitgenodigd.

5. Voor de strategische vergadering 
worden andere leidinggevende 
directieleden of functionarissen met 
beslissingsbevoegdheid van 
toonaangevende Europese biogebaseerde 
bedrijven en van de Commissie 
uitgenodigd, evenals, in voorkomend 
geval, onafhankelijke externe 
deskundigen en andere relevante 
belanghebbenden, onder meer uit het 
maatschappelijk middenveld en de 
onderzoeksgemeenschap. De voorzitters 
van de groep van vertegenwoordigers van 
de staten, het wetenschappelijk comité en 
de uitrolgroepen hebben de status van 
permanente waarnemers.

Amendement 241

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter van het 
wetenschappelijk comité wordt gekozen 
voor een periode van twee jaar.

3. De voorzitter van het 
wetenschappelijk comité wordt uit het 
midden van de leden gekozen voor een 
periode van twee jaar.

Amendement 242

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het wetenschappelijk comité richt 
een taskforce op, die bestaat uit leden die 
de juiste profielen hebben om ervoor te 

4. Het wetenschappelijk comité richt 
een taskforce op, die bestaat uit leden die 
de juiste profielen hebben om ervoor te 
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zorgen dat voldoende aandacht wordt 
besteed aan alle duurzaamheidsaspecten 
van het werkprogramma. Waar mogelijk 
omvat het advies van het wetenschappelijk 
comité inzake het werkprogramma 
aspecten die verband houden met 
circulariteit, milieuduurzaamheid, behoud 
en vergroting van de biodiversiteit, alsook 
bredere aspecten van duurzaamheid van de 
biogebaseerde systemen en desbetreffende 
waardeketens.

zorgen dat voldoende aandacht wordt 
besteed aan alle duurzaamheidsaspecten 
van het werkprogramma. Het advies van 
het wetenschappelijk comité inzake het 
werkprogramma omvat aspecten die 
verband houden met de beperkte 
beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen, circulariteit, ecologische 
duurzaamheid, behoud en vergroting van 
de biodiversiteit, grond-, bodem- en 
waterkwaliteit alsook bredere aspecten van 
sociale en klimaateffecten alsook 
duurzaamheid van de biogebaseerde 
systemen en desbetreffende waardeketens.

Amendement 243

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 21 worden 
een of meer uitrolgroepen opgericht. De 
uitrolgroepen hebben tot taak de raad van 
bestuur te adviseren over kwesties die van 
cruciaal belang zijn voor de 
marktintroductie van biogebaseerde 
innovatie en de toepassing van duurzame 
biogebaseerde oplossingen te bevorderen.

1. Overeenkomstig artikel 21 worden 
een of meer uitrolgroepen opgericht. De 
uitrolgroepen hebben tot taak de raad van 
bestuur te adviseren over kwesties die van 
cruciaal belang zijn voor de 
marktintroductie van duurzame 
biogebaseerde innovatie en de toepassing 
van duurzame biogebaseerde oplossingen 
te bevorderen.

Amendement 244

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitrolgroepen zijn zo 
samengesteld dat een passende thematische 
focus en representativiteit van de 
belanghebbenden op het gebied van 
biogebaseerde innovatie is verzekerd. 
Andere belanghebbenden dan de leden van 
het Bio-Based Industry Consortium, zijn 

2. De uitrolgroepen zijn zo 
samengesteld dat een passende thematische 
focus en representativiteit van de 
belanghebbenden op het gebied van 
biogebaseerde innovatie is verzekerd. 
Andere belanghebbenden dan de leden van 
het Bio-Based Industry Consortium, zijn 
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samenstellende entiteiten of zijn verbonden 
entiteiten, kunnen belangstelling tonen in 
toetreding tot een uitrolgroep. De raad van 
bestuur stelt de beoogde omvang en 
samenstelling van de uitrolgroepen, de 
duur van het mandaat en de mogelijkheid 
van verlenging van de ambtstermijn van 
zijn leden vast en selecteert de leden ervan. 
De ledenlijst is openbaar.

samenstellende entiteiten of zijn verbonden 
entiteiten, kunnen belangstelling tonen in 
toetreding tot een uitrolgroep, erop 
toeziend dat ook kmo’s en 
maatschappelijke organisaties 
vertegenwoordigd zijn. Met de 
samenstelling van de uitrolgroepen wordt 
beoogd een zo breed mogelijk 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
bij het initiatief te betrekken, waaronder 
de primaire sector (landbouw, 
aquacultuur, visserij en bosbouw) alsook 
leveranciers van afval, residuen en 
nevenstromen, regionale autoriteiten en 
investeerders, teneinde marktfalen en 
niet-duurzame biogebaseerde processen te 
voorkomen. De raad van bestuur stelt de 
beoogde omvang en samenstelling van de 
uitrolgroepen, de duur van het mandaat en 
de mogelijkheid van verlenging van de 
ambtstermijn van zijn leden vast en 
selecteert de leden ervan overeenkomstig 
artikel 21 van deze verordening. De 
ledenlijst is openbaar.

Amendement 245

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De uitrolgroepen komen ten minste 
eenmaal per jaar bijeen in een fysieke of 
virtuele vergadering. Tijdens de eerste 
vergadering stellen de uitrolgroepen hun 
reglement van orde vast. Dit reglement van 
orde wordt goedgekeurd door de raad van 
bestuur. Op verzoek van de raad van 
bestuur worden buitengewone 
vergaderingen van de uitrolgroepen 
bijeengeroepen. De raad van bestuur kan 
aanvullende personen verzoeken om deel te 
nemen aan de buitengewone 
vergaderingen. De lijst van deelnemers aan 
deze buitengewone vergaderingen is 
openbaar.

3. De uitrolgroepen komen ten minste 
eenmaal per jaar bijeen in een fysieke of 
virtuele vergadering. Tijdens de eerste 
vergadering stellen de uitrolgroepen hun 
reglement van orde vast. Dit reglement van 
orde wordt goedgekeurd door de raad van 
bestuur. Op verzoek van de raad van 
bestuur worden buitengewone 
vergaderingen van de uitrolgroepen 
bijeengeroepen. De raad van bestuur kan 
aanvullende personen verzoeken om deel te 
nemen aan de buitengewone 
vergaderingen. De agenda, de notulen en 
de lijst van deelnemers aan deze 
buitengewone vergaderingen zijn 
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openbaar.

Amendement 246

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op verzoek van de raad van bestuur 
doen de uitrolgroepen aanbevelingen 
inzake kwesties in verband met de 
toepassing van biogebaseerde innovatie. 
De uitrolgroepen kunnen ook op eigen 
initiatief aanbevelingen doen aan de raad 
van bestuur.

5. Op verzoek van de raad van bestuur 
doen de uitrolgroepen aanbevelingen 
inzake kwesties in verband met de 
toepassing van duurzame biogebaseerde 
innovatie. De uitrolgroepen kunnen ook op 
eigen initiatief aanbevelingen doen aan de 
raad van bestuur.

Amendement 247

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen tot het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk van de luchtvaart 
door de ontwikkeling van klimaatneutrale 
luchtvaarttechnologieën te versnellen, 
zodat deze zo snel mogelijk kunnen 
worden ingezet, waardoor een aanzienlijke 
bijdrage wordt geleverd aan de 
verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal47, met name wat betreft de 
doelstelling voor de netto vermindering 
van de broeikasgasemissies in de Unie van 
ten minste netto 55 % tegen 2030 ten 
aanzien van het niveau van 1990, wat een 
stap in de richting is voor het bereiken van 
klimaatneutraliteit tegen 2050;

a) bijdragen tot het verkleinen van de 
ecologische voetafdruk van de luchtvaart 
door de ontwikkeling van klimaatneutrale 
luchtvaarttechnologieën te versnellen, 
zodat deze zo snel mogelijk kunnen 
worden ingezet, waardoor een aanzienlijke 
bijdrage wordt geleverd aan de 
verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van de Europese Green 
Deal47, met name wat betreft de 
doelstelling voor de netto vermindering 
van de broeikasgasemissies in de Unie van 
ten minste netto 55 % tegen 2030 ten 
aanzien van het niveau van 1990, wat een 
stap in de richting is voor het bereiken van 
klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050;

__________________ __________________
47 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s, 

47 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s, 
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COM(2019) 640 final. COM(2019) 640 final.

Amendement 248

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat 
luchtvaartgerelateerde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten bijdragen tot het 
wereldwijde duurzame 
concurrentievermogen van de 
luchtvaartindustrie van de Unie, ervoor 
zorgen dat klimaatneutrale 
luchtvaarttechnologieën voldoen aan de 
relevante eisen inzake 
luchtvaartveiligheid48 en dat de luchtvaart 
van de Unie een veilige, betrouwbare, 
kosteneffectieve en efficiënte manier van 
passagiers- en vrachtvervoer blijft;

b) ervoor zorgen dat 
luchtvaartgerelateerde onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten bijdragen tot het 
wereldwijde duurzame 
concurrentievermogen van de 
luchtvaartindustrie van de Unie, ervoor 
zorgen dat klimaatneutrale 
luchtvaarttechnologieën voldoen aan de 
relevante eisen inzake 
luchtvaartveiligheid48 en dat de luchtvaart 
van de Unie een concurrerende, veilige, 
betrouwbare, duurzame, betaalbare, 
kosteneffectieve en efficiënte manier van 
passagiers- en vrachtvervoer blijft;

__________________ __________________
48 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2018 inzake gemeenschappelijke regels op 
het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart.

48 Verordening (EU) 2018/1139 van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 
2018 inzake gemeenschappelijke regels op 
het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Agentschap van de 
Europese Unie voor de veiligheid van de 
luchtvaart.

Amendement 249

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het integreren en demonstreren van 
disruptieve technologische innovaties voor 
vliegtuigen die de broeikasgasemissies 
tegen 2030 netto met ten minste 30 % 
kunnen verminderen, ten opzichte van de 
meest geavanceerde technologie van 2020, 

a) het integreren en demonstreren van 
disruptieve technologische innovaties voor 
vliegtuigen die de broeikasgasemissies, 
met inbegrip van niet-CO2-effecten, tegen 
2030 netto met ten minste 30 % kunnen 
verminderen, ten opzichte van de meest 
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waarbij de weg wordt geëffend voor 
klimaatneutrale luchtvaart tegen 2050;

geavanceerde technologie van 2020, 
waarbij de weg wordt geëffend voor 
klimaatneutrale luchtvaart tegen 2050;

Amendement 250

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor zorgen dat de innovaties op 
technologisch gebied voldoende matuur 
zijn en geïndustrialiseerd kunnen worden 
zodat zij de lancering van disruptieve 
nieuwe producten en diensten tegen 2035 
kunnen ondersteunen, met als doel 75 % 
van de operationele vloot tegen 2050 te 
vervangen en een innovatief, betrouwbaar, 
veilig en kosteneffectief Europees 
luchtvaartsysteem te ontwikkelen waarmee 
de doelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen 2050 kan worden verwezenlijkt;

b) ervoor zorgen dat de innovaties op 
technologisch gebied voldoende matuur 
zijn en geïndustrialiseerd kunnen worden 
zodat zij de lancering van disruptieve 
nieuwe producten en diensten tegen 2035 
kunnen ondersteunen, met als doel 75 % 
van de operationele vloot tegen 2050 te 
vervangen en een innovatief, betrouwbaar, 
veilig en kosteneffectief Europees 
luchtvaartsysteem te ontwikkelen waarmee 
de doelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen uiterlijk 2050 kan worden 
verwezenlijkt;

Amendement 251

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de integratie van de waardeketens 
voor klimaatneutraal luchtvaartonderzoek 
en klimaatneutrale luchtvaartinnovaties 
uitbreiden en bevorderen, met inbegrip van 
de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, de industrie en 
kmo’s, onder meer door gebruik te maken 
van synergieën met andere verwante 
nationale en Europese programma’s.

c) de integratie van de waardeketens 
voor klimaatneutraal luchtvaartonderzoek 
en klimaatneutrale luchtvaartinnovaties 
uitbreiden en bevorderen, met inbegrip van 
de academische wereld, 
onderzoeksorganisaties, de industrie, 
kmo’s en start-ups, alsook 
maatschappelijke organisaties en sociale 
partners, onder meer door gebruik te 
maken van synergieën met andere 
verwante nationale en Europese 
programma’s en door de opname van 
sectorgerelateerde vaardigheden in de 
gehele waardeketen te ondersteunen;
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Amendement 252

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het bevorderen van hoogwaardige 
banen in de luchtvaartsector en het 
herstellen en creëren van groei, gezien het 
bijzondere belang van de sector voor het 
economisch en sociaal herstel van de 
Unie en voor de verwezenlijking van haar 
klimaat- en milieudoelen.

Amendement 253

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bekendmaking op de desbetreffende 
websites van alle informatie die nodig is 
voor het opstellen en indienen van 
voorstellen voor de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart”;

a) bekendmaking op de desbetreffende 
websites, op een transparante en 
gebruiksvriendelijke manier, van alle 
informatie die nodig is voor het opstellen 
en indienen van voorstellen voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart”;

Amendement 254

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de technologische vooruitgang met 
het oog op de verwezenlijking van de 
algemene en specifieke doelstellingen als 
bedoeld in artikel 55 monitoren en 
beoordelen en de volledige toegang tot 
gegevens en informatie vergemakkelijken 
voor het onafhankelijk monitoren van het 
effect van onderzoek en innovatie in de 

b) de technologische vooruitgang met 
het oog op de verwezenlijking van de 
algemene en specifieke doelstellingen als 
bedoeld in artikel 55 monitoren en 
beoordelen en de volledige toegang tot 
gegevens en informatie vergemakkelijken 
voor het onafhankelijk monitoren van het 
effect van onderzoek en innovatie dat in de 
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luchtvaart, dat wordt uitgevoerd onder 
rechtstreeks toezicht van de Commissie;

luchtvaart wordt uitgevoerd;

Amendement 255

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de Commissie op haar verzoek 
bijstaan bij de vaststelling en coördinatie 
van de ontwikkeling van regelgeving en 
normen ter ondersteuning van de 
marktintroductie van oplossingen voor 
schone luchtvaart, met name door het 
uitvoeren van studies, simulaties en het 
verstrekken van technisch advies, waarbij 
rekening wordt gehouden met de noodzaak 
om belemmeringen voor markttoegang 
weg te nemen.

c) de Commissie op haar verzoek 
bijstaan en van feedback voorzien bij de 
vaststelling en coördinatie van de 
ontwikkeling van regelgeving en normen 
ter ondersteuning van de marktintroductie 
van oplossingen voor schone luchtvaart, 
met name door het uitvoeren van studies, 
simulaties en het verstrekken van technisch 
advies, waarbij rekening wordt gehouden 
met de noodzaak om belemmeringen voor 
markttoegang weg te nemen;

Amendement 256

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) mechanismen ontwikkelen om de 
coördinatie van en afstemming tussen de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” en de 
uitvoering van de nationale 
herstelplannen te verbeteren;

Amendement 257

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – alinea 1 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de coördinatie met de nationale 
onderzoeks- en innovatieprogramma’s 
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bevorderen, en daarmee een routekaart 
voor upstreamsamenwerking en de 
gezamenlijke uitvoering van bepaalde 
activiteiten mogelijk te maken met het oog 
op het behalen van een maximaal 
hefboomeffect door de synchronisatie van 
onderzoeksprogramma’s.

Amendement 258

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage I vermelde stichtende 
leden, na kennisgeving van hun besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” door middel van een 
verbintenisbrief;

b) de in bijlage I vermelde stichtende 
leden, na kennisgeving van hun besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” door middel van een 
verbintenisbrief, wier lidmaatschap 
gebaseerd is op een billijk evenwicht 
tussen de van de Unie ontvangen 
financiering en de toegezegde bijdrage in 
natura, en onverminderd de rechten van 
andere leden, in het bijzonder kmo’s, als 
vastgesteld in deze verordening en andere 
relevante wetgeving van de Unie;

Amendement 259

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) activiteiten die onder de acties 
onder contract van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” vallen, maar die niet 
op grond van dergelijke acties onder 
contract worden gefinancierd;

a) activiteiten die betrekking hebben 
op alle niet door de Unie gefinancierde 
onderdelen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” en die 
bijdragen tot de verwezenlijking van het 
werkprogramma van de 
Gemeenschappelijke Onderneming;
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Amendement 260

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) particuliere onderzoeks- en 
innovatieprojecten ter aanvulling van 
projecten in het kader van de strategische 
agenda voor onderzoek en innovatie;

d) particuliere onderzoeks- en 
innovatieprojecten ter aanvulling van 
projecten in het kader van de strategische 
agenda voor onderzoek en innovatie, 
alsmede activiteiten die bijdragen aan de 
opname van sectorspecifieke 
vaardigheden in de gehele waardeketen;

Amendement 261

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het Europees adviesorgaan voor 
schone luchtvaart;

d) het Europees wetenschappelijk 
adviesorgaan voor schone luchtvaart;

Amendement 262

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) negen vertegenwoordigers van de 
andere leden dan de Unie, gekozen door en 
uit de stichtende leden en geassocieerde 
leden, waarbij wordt gezorgd voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
waardeketen voor de luchtvaart, zoals 
bedrijven werkzaam op het gebied van 
vliegtuigintegratie en fabrikanten van 
motoren en apparatuur. De raad van 
bestuur stelt in zijn reglement van orde een 
toerbeurtsysteem vast voor de toewijzing 
van de zetels aan de andere leden dan de 
Unie. De geselecteerde vertegenwoordigers 
omvatten ten minste één 

b) twaalf vertegenwoordigers van de 
andere leden dan de Unie, gekozen door en 
uit de stichtende leden en geassocieerde 
leden, waarbij wordt gezorgd voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
waardeketen voor de luchtvaart, zoals 
vliegtuigfabrikanten en fabrikanten van 
motoren en apparatuur. De raad van 
bestuur stelt in zijn reglement van orde een 
toerbeurtsysteem vast voor de toewijzing 
van de zetels aan de andere leden dan de 
Unie waarbij rekening wordt gehouden 
met het genderevenwicht. De 
geselecteerde vertegenwoordigers 
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vertegenwoordiger van de Europese 
kmo’s, één vertegenwoordiger van de 
onderzoeksorganisaties en één 
vertegenwoordiger van de academische 
instellingen.

omvatten ten minste twee 
vertegenwoordigers van de Europese 
kmo’s, één vertegenwoordiger van de 
geassocieerde leden, één 
vertegenwoordiger van de 
onderzoeksorganisaties en één 
vertegenwoordiger van de academische 
instellingen.

Amendement 263

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de marktintroductie van 
technologieën en oplossingen bevorderen 
om bij te dragen tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Green Deal en 
ervoor zorgen dat de in artikel 55 vermelde 
specifieke doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming worden 
bereikt;

b) de marktintroductie van 
technologieën en oplossingen bevorderen 
om bij te dragen tot de verwezenlijking van 
de in artikel 55 vermelde specifieke 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming, overeenkomstig de 
doelstellingen van de Green Deal;

Amendement 264

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De raad van bestuur beslist over de 
uitvoering van het programma en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart”, met inbegrip van:

2. De raad van bestuur beoordeelt en 
beslist over de uitvoering van het 
programma en de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart”, met 
inbegrip van:

Amendement 265

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie en de mogelijke 
wijzigingen daarvan en het 
werkprogramma, waaronder openbare 
oproepen tot het indienen van voorstellen;

a) de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie en de mogelijke 
wijzigingen daarvan en het 
werkprogramma, waaronder openbare 
oproepen tot het indienen van voorstellen, 
na het Europees wetenschappelijk 
adviesorgaan voor schone luchtvaart te 
hebben geraadpleegd;

Amendement 266

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de strategische meerjarenplanning 
van oproepen tot het indienen van 
voorstellen voor schone luchtvaart en de 
afstemming daarvan op de doelstellingen 
van Horizon Europa en de daarmee 
verband houdende werkprogramma’s en de 
technische prioriteiten en onderzoeksacties, 
met inbegrip van openbare oproepen tot het 
indienen van voorstellen;

b) de strategische meerjarenplanning 
van oproepen tot het indienen van 
voorstellen voor schone luchtvaart en de 
afstemming daarvan op de overkoepelende 
prioriteiten en doelstellingen van de Unie 
alsmede op de doelstellingen van Horizon 
Europa en de daarmee verband houdende 
werkprogramma’s en de technische 
prioriteiten en onderzoeksacties, met 
inbegrip van openbare oproepen tot het 
indienen van voorstellen;

Amendement 267

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een passend aantal 
vertegenwoordigers van de Commissie en 
organen van de Unie, zoals besloten door 
de vertegenwoordigers van de Unie in de 
raad van bestuur;

a) twee vertegenwoordigers van de 
Commissie en organen van de Unie, zoals 
besloten door de vertegenwoordigers van 
de Unie in de raad van bestuur;

Amendement 268
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Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) twee hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” die zijn gedelegeerd 
door de uitvoerend directeur;

c) twee hooggeplaatste 
vertegenwoordigers van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” die als waarnemer 
zijn gedelegeerd door de uitvoerend 
directeur;

Amendement 269

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het technisch comité ontwikkelt de 
technologische routekaart en strategie van 
het programma en houdt deze bij. Het staat 
in, naargelang het geval, voor het opstellen 
van de onderzoeksacties, de technische 
strategie en de algemene routekaart voor 
onderzoek van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” en legt 
deze ter goedkeuring voor aan de raad van 
bestuur. Een lid van de raad van bestuur 
kan worden gedelegeerd de activiteiten 
hiervan te volgen.

5. Het technisch comité actualiseert 
en evalueert de technologische routekaart 
en strategie van het programma in lijn met 
technische vooruitgang. Het staat in, 
naargelang het geval, voor het opstellen 
van de onderzoeksacties, de technische 
strategie en de algemene routekaart voor 
onderzoek van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” en legt 
deze ter goedkeuring voor aan de raad van 
bestuur. Een lid van de raad van bestuur 
kan worden gedelegeerd de activiteiten 
hiervan te volgen.

Amendement 270

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voorstellen opstellen voor de 
wijziging van de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie met het oog op 
beraadslaging en eindbeslissing door de 
raad van bestuur;

a) op basis van een breed gevoerde 
dialoog met belanghebbenden, voorstellen 
opstellen voor de wijziging van de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie met het oog op beraadslaging en 
eindbeslissing door de raad van bestuur;
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Amendement 271

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorstellen opstellen voor de 
technische prioriteiten en onderzoeksacties 
die in het werkprogramma moeten worden 
opgenomen, met inbegrip van de 
onderzoeksthema’s voor open oproepen tot 
het indienen van voorstellen;

b) op basis van een breed gevoerde 
dialoog met belanghebbenden, voorstellen 
opstellen voor de technische prioriteiten en 
onderzoeksacties die in het 
werkprogramma moeten worden 
opgenomen, met inbegrip van de 
onderzoeksthema’s voor open oproepen tot 
het indienen van voorstellen;

Amendement 272

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 6 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) herzieningen of optimalisering van 
het technische toepassingsgebied van het 
programma voorstellen met het oog op 
beraadslaging en eindbeslissing door de 
raad van bestuur om het werkprogramma 
en de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” af te stemmen op de 
algemene werkprogramma’s van Horizon 
Europa en van andere daarmee verband 
houdende Europese partnerschappen;

d) op basis van de onafhankelijke 
prestatiebeoordelingen en analyse van de 
potentiële impact van het programma, met 
het oog op beraadslaging en eindbeslissing 
door de raad van bestuur herzieningen of 
optimalisering van de strategische 
onderzoeks- en innovatieagenda en van 
het technische toepassingsgebied van het 
programma voorstellen, om de afstemming 
te behouden van het werkprogramma met 
de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart”, met de algemene 
doelstellingen van Horizon Europa en met 
andere daarmee verband houdende 
Europese partnerschappen;

Amendement 273

Voorstel voor een verordening
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Artikel 66 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 18 omschreven taken 
voert de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” de volgende taken uit:

Naast de in artikel 18 omschreven taken 
voert de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” onder aansturing en 
leiding van de raad van bestuur de 
volgende taken uit:

Amendement 274

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de coördinatie door de Commissie, 
in overeenstemming met het advies van het 
technisch comité, tussen de activiteiten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” en de relevante 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het 
kader van Horizon Europa 
vergemakkelijken, om overlappingen te 
voorkomen en synergieën te bevorderen;

d) de verantwoording nemen, in 
nauwe samenwerking met de Commissie 
en in overeenstemming met het advies van 
het technisch comité, voor de coördinatie 
tussen de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart” en de relevante 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten in het 
kader van Horizon Europa, om die zodanig 
aan te sturen en uit te voeren dat 
overlappingen worden voorkomen en 
synergieën worden bevorderd, en voor de 
bepaling van passende operationele 
mechanismen om onderwerpen voor 
onderzoekssamenwerking en de daaruit 
voortvloeiende projecten in het kader van 
de strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda met elkaar te verbinden;

Amendement 275

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) ervoor zorgen dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming 

g) ervoor zorgen dat de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
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volledige toegang verleent tot gegevens en 
informatie voor de onafhankelijke controle 
van de effecten van onderzoek en 
innovatie in de luchtvaart, die wordt 
uitgevoerd onder direct toezicht van de 
Commissie, en alle passende maatregelen 
nemen die nodig zijn om de 
onafhankelijkheid van dit proces ten 
opzichte van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” zelf te 
waarborgen, bijvoorbeeld door middel van 
overheidsopdrachten, onafhankelijke 
evaluaties, beoordelingen of ad-
hocanalyses. Het toezichts- en 
evaluatieverslag van het programma wordt 
eenmaal per jaar aan de raad van bestuur 
voorgelegd;

volledige toegang verleent tot gegevens en 
informatie voor de onafhankelijke controle 
van de effecten van het onderzoek en de 
innovatie die zijn uitgevoerd in de 
luchtvaart en alle passende maatregelen 
nemen die nodig zijn om de 
onafhankelijkheid van dit proces ten 
opzichte van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” zelf te 
waarborgen, bijvoorbeeld door middel van 
overheidsopdrachten, onafhankelijke 
evaluaties, beoordelingen of ad-
hocanalyses, zonder daarbij extra 
administratieve lasten voor de 
Gemeenschappelijke Onderneming te 
scheppen. Het toezichts- en 
evaluatieverslag van het programma wordt 
eenmaal per jaar aan de raad van bestuur 
voorgelegd;

Amendement 276

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees adviesorgaan voor schone 
luchtvaart

Het Europees wetenschappelijk 
adviesorgaan voor schone luchtvaart

Amendement 277

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees adviesorgaan voor 
schone luchtvaart is het wetenschappelijk 
adviesorgaan van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” dat is 
opgericht overeenkomstig artikel 19, lid 1, 
punt a).

1. Het Europees wetenschappelijk 
adviesorgaan voor schone luchtvaart wordt 
opgericht overeenkomstig artikel 19.
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Amendement 278

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees adviesorgaan voor 
schone luchtvaart heeft niet meer dan 
15 permanente leden.

2. Het Europees wetenschappelijk 
adviesorgaan voor schone luchtvaart heeft 
niet meer dan 15 permanente leden, die 
geen lid zijn van enig ander orgaan van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone luchtvaart”

Amendement 279

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voorzitter van het Europees 
adviesorgaan voor de luchtvaart wordt 
gekozen voor een periode van twee jaar.

3. De voorzitter van het Europees 
wetenschappelijk adviesorgaan voor 
schone luchtvaart wordt uit het midden 
van zijn permanente leden gekozen voor 
een periode van twee jaar.

Amendement 280

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een vertegenwoordiger van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA) is 
permanent lid van het Europees 
adviesorgaan voor de luchtvaart.

4. Een vertegenwoordiger van het 
Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA) is 
permanent lid van het Europees 
wetenschappelijk adviesorgaan voor 
schone luchtvaart.

Amendement 281

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ten minste één van de leden is een 
wetenschappelijk expert met een 
achtergrond in milieu- en 
klimaatwetenschap in de context van 
luchtvaart.

Amendement 282

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen aan de doelstellingen van 
het klimaatdoelstellingsplan 203051 en de 
Europese Green Deal52, namelijk de 
ambitie van de EU om de 
broeikasgasemissies tegen 2030 te 
verminderen te verhogen tot ten minste 
55 % ten aanzien van het niveau van 1990, 
en klimaatneutraliteit tegen 2050 te 
bereiken;

a) bijdragen aan de doelstellingen van 
het klimaatdoelstellingsplan 203051 en de 
Europese Green Deal52, en de Europese 
klimaatwet, namelijk de ambitie van de EU 
in termen van besparingen uit energie-
efficiëntie en de uitbreiding van 
hernieuwbare energiebronnen alsmede 
om de broeikasgasemissies tegen 2030 te 
verminderen te verhogen tot ten minste 
55 % ten aanzien van het niveau van 1990, 
en klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 2050 
te bereiken;

__________________ __________________
51 COM(2020) 562 final. 51 COM(2020) 562 final.
52 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s, 
COM(2019) 640 final.

52 Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Europese Raad, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s, 
COM(2019) 640 final.

Amendement 283

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de uitvoering van de 
waterstofstrategie van de Europese 

b) bijdragen aan de uitvoering van de 
waterstofstrategie van de Commissie van 
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Commissie van 2020 voor een 
klimaatneutraal Europa53;

2020 voor een klimaatneutraal Europa53, 
en de EU-strategie voor een geïntegreerd 
energiesysteem en de resolutie van het 
Europees Parlement van 19 mei 2021 
inzake een Europese waterstofstrategie;

__________________ __________________
53 COM(2020) 301 final. Een 
waterstofstrategie voor een klimaatneutraal 
Europa.

53 COM(2020) 301 final. Een 
waterstofstrategie voor een klimaatneutraal 
Europa.

Amendement 284

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het concurrentievermogen van de 
waardeketen voor schone waterstof van de 
Unie versterken, waarbij zij met name 
ondersteuning biedt aan de betrokken 
kmo’s, door de markttoegang van 
innovatieve concurrerende schone 
oplossingen te versnellen;

c) de leidende positie van de Unie en 
het concurrentievermogen van de 
waardeketen voor schone waterstof van de 
Unie ontwikkelen en versterken, waarbij 
zij met name ondersteuning biedt aan de 
betrokken kmo’s en start-ups, door het 
onderzoek, de ontwikkeling en de 
markttoegang van innovatieve 
concurrerende schone en energie-efficiënte 
oplossingen te versnellen;

Amendement 285

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) toepassingen voor de productie, 
distributie, opslag en het eindgebruik van 
schone waterstof stimuleren.

d) toepassingen voor de productie, de 
distributie, het transport, de opslag en het 
eindgebruik van schone waterstof 
stimuleren.

Amendement 286
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Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten voor de productie 
van waterstof op basis van hernieuwbare 
energie versnellen;

Amendement 287

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) door middel van onderzoek en 
innovatie de kosteneffectiviteit, 
betrouwbaarheid, omvang en kwaliteit van 
schone waterstofoplossingen verbeteren, 
met inbegrip van de productie, distributie, 
opslag en in de Unie ontwikkelde 
eindtoepassingen zoals efficiëntere en 
goedkopere waterstofelektrolyse-
installaties en goedkopere vervoers- en 
industriële toepassingen;

a) door middel van onderzoek en 
innovatie de kosteneffectiviteit, 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid, omvang 
en kwaliteit van schone 
waterstofoplossingen verbeteren, met 
inbegrip van de productie, de distributie, 
het transport, de opslag en in de Unie 
ontwikkelde eindtoepassingen zoals 
efficiëntere en goedkopere 
waterstofelektrolyse-installaties, reductie 
in energie- en conversieverlies en 
goedkopere luchtvaart-, scheepvaart, en 
zwaar vervoerstoepassingen en industriële 
toepassingen en innovatieve en schone 
waterstoftechnologieën, alsook veiligheid 
en beschikbaarheid van de productie, het 
transport en de opslag ervan; 

Amendement 288

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de kennis en capaciteit van 
wetenschappelijke en industriële actoren in 
de waterstofwaardeketen van de Unie 
versterken;

b) de kennis en capaciteit van 
wetenschappelijke en industriële actoren in 
de waterstofwaardeketen van de Unie 
versterken en tegelijk het gebruik van 
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sectorgerelateerde vaardigheden 
ondersteunen;

Amendement 289

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) demonstraties van schone 
waterstofoplossingen uitvoeren met het 
oog op een uitrol op lokaal, regionaal en 
Unieniveau, met aandacht voor de 
productie, distributie, opslag en het gebruik 
van hernieuwbare energie voor het vervoer 
en energie-intensieve industrieën, en voor 
andere toepassingen;

c) demonstraties van schone 
waterstofoplossingen uitvoeren met het 
oog op een uitrol op lokaal, regionaal en 
Unieniveau, met aandacht voor de 
productie, de distributie, het transport en 
de opslag van hernieuwbare energie, 
technologieën voor negatieve emissies en 
het gebruik in moeilijk koolstofarm te 
krijgen sectoren zoals de scheepvaart, de 
luchtvaart en de sector zwaar transport, en 
voor energie-intensieve industrieën, en 
voor andere toepassingen;

Amendement 290

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) innovatieve investeringen in de 
eindgebruiksectoren opvoeren, met 
bijzondere nadruk op de vervoerssector, 
ter ondersteuning van baanbrekende 
oplossingen en technologieën;

Amendement 291

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het publieke en particuliere 
bewustzijn, de aanvaarding en het gebruik 

d) het publieke en particuliere 
bewustzijn, de aanvaarding en het gebruik 
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van schone waterstofoplossingen 
vergroten, met name door middel van 
samenwerking met andere Europese 
partnerschappen in het kader van Horizon 
Europa.

van schone waterstofoplossingen en -
infrastructuur vergroten, met name door 
middel van samenwerking met andere 
Europese partnerschappen in het kader van 
Horizon Europa en met initiatieven zoals 
de Europese alliantie voor schone 
waterstof en om bij te dragen tot de 
verbetering van de veiligheids- en 
technische normen van de EU die de 
veiligheid en de veilige omgang met 
aanverwante technologieën en 
toepassingen verbeteren.

Amendement 292

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de technologische vooruitgang en 
de technologische, economische en 
maatschappelijke belemmeringen voor 
markttoegang beoordelen en monitoren;

a) de technologische vooruitgang, de 
vooruitgang wat betreft de vereiste 
infrastructuur alsook de technologische, 
economische, wettelijke, maatschappelijke 
en ecologische belemmeringen voor 
markttoegang, alsmede de milieueffecten, 
beoordelen en monitoren;

Amendement 293

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onverminderd de 
beleidsbevoegdheden van de Commissie, 
overeenkomstig de beleidsrichtsnoeren en 
onder het toezicht van de Commissie 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
regelgeving en normen om belemmeringen 
voor markttoegang weg te nemen en de 
onderlinge uitwisselbaarheid, 
interoperabiliteit en handel op de interne 
markt en wereldwijd te ondersteunen;

b) onverminderd de 
beleidsbevoegdheden van de Commissie, 
overeenkomstig de beleidsrichtsnoeren en 
onder het toezicht van de Commissie 
bijdragen tot de ontwikkeling van 
regelgeving en normen om belemmeringen 
voor markttoegang weg te nemen, in het 
bijzonder voor kmo’s en start-ups, de 
milieu-, klimaat- en sociale effecten, ook 
in derde landen, zo klein mogelijk te 
houden, en transparantie, de onderlinge 
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uitwisselbaarheid, interoperabiliteit en 
handel op de interne markt en wereldwijd 
te ondersteunen;

Amendement 294

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de Commissie ondersteunen in haar 
internationale initiatieven op het gebied 
van de waterstofstrategie, zoals het 
International Partnership for the Hydrogen 
Economy (IPHE), Mission Innovation en 
het Clean Energy Ministerial Hydrogen 
Initiative.

c) onverminderd de 
beleidsprerogatieven van de Commissie, 
onder beleidsaansturing en toezicht van 
de Commissie, de Commissie ondersteunen 
in haar internationale initiatieven op het 
gebied van de waterstofstrategie, zoals het 
International Partnership for the Hydrogen 
Economy (IPHE), Mission Innovation en 
het Clean Energy Ministerial Hydrogen 
Initiative, en haar van technische 
expertise voorzien, onder andere tijdens 
vergaderingen.

Amendement 295

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Hydrogen Europe AISBL, een non-
profitorganisatie naar Belgisch recht 
(registratienummer: 890 025 478) met 
permanent kantoor in Brussel, België (de 
“industriegroepering”), na kennisgeving 
van haar besluit om onvoorwaardelijk toe 
te treden tot de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone waterstof” door 
middel van een verbintenisbrief;

b) Hydrogen Europe AISBL, een non-
profitorganisatie naar Belgisch recht 
(registratienummer: 890 025 478) met 
permanent kantoor in Brussel, België (de 
“industriegroepering”), na kennisgeving 
van haar besluit om onvoorwaardelijk toe 
te treden tot de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone waterstof” door 
middel van een verbintenisbrief, 
onverminderd de rechten van leden, met 
name kmo’s, zoals vastgesteld in deze 
verordening en in andere relevante 
wetgeving van de Unie;
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Amendement 296

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Hydrogen Europe Research AISBL, 
een non-profitorganisatie naar Belgisch 
recht (registratienummer: 0897 679 372) 
met permanent kantoor in Brussel, België 
(de “onderzoeksgroepering”), na 
kennisgeving van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” door middel van een 
verbintenisbrief.

c) Hydrogen Europe Research AISBL, 
een non-profitorganisatie naar Belgisch 
recht (registratienummer: 0897 679 372) 
met permanent kantoor in Brussel, België 
(de “onderzoeksgroepering”), na 
kennisgeving van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” door middel van een 
verbintenisbrief, onverminderd de rechten 
van leden, met name kmo’s, zoals 
vastgesteld in deze verordening en in 
andere relevante wetgeving van de Unie.

Amendement 297

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) overeenkomstig artikel 7 
geselecteerde geassocieerde leden, onder 
voorbehoud van een besluit van de raad 
van bestuur.

Amendement 298

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van artikel 11, 
lid 1, punt b), kunnen aanvullende de 
activiteiten de activiteiten omvatten die 
rechtstreeks verband houden met de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone waterstof” en die 

1. Voor de toepassing van artikel 11, 
lid 1, punt b), kunnen aanvullende de 
activiteiten de activiteiten omvatten die 
rechtstreeks verband houden met de 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone waterstof”, die 
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bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan, waaronder:

duidelijk verband houden met de 
strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda, die in het kader van 
nationale of regionale programma’s zijn 
gefinancierd en die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming, 
waaronder:

Amendement 299

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bewustmakingsactiviteiten op het 
gebied van waterstoftechnologieën en 
veiligheidsmaatregelen;

e) bewustmakingsactiviteiten op het 
gebied van schone waterstoftechnologieën 
en veiligheidsmaatregelen, ook in de 
gehele waardeketen; 

Amendement 300

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad

Amendement 301

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zes vertegenwoordigers van 
Hydrogen Europe, waarbij rekening wordt 
gehouden met geografische, gender- en 
sectorale vertegenwoordiging;

b) zes vertegenwoordigers van 
Hydrogen Europe, waarbij rekening wordt 
gehouden met geografische en 
gendervertegenwoordiging, en die 
verschillende delen van de waardeketen 
vertegenwoordigen waarbij ten minste één 
vertegenwoordiger van een kmo afkomstig 
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is en één van een maatschappelijke 
organisatie;

Amendement 302

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) synergieën bevorderen met 
relevante activiteiten en programma’s op 
Unie-, nationaal en regionaal niveau, met 
name met de activiteiten die de toepassing 
van onderzoeks- en innovatieoplossingen, 
infrastructuur, onderwijs en regionale 
ontwikkeling inzake het gebruik van 
schone waterstof ondersteunen;

a) synergieën bevorderen met 
relevante activiteiten en programma’s op 
Unie-, nationaal en regionaal niveau, met 
name met de activiteiten die de toepassing 
van onderzoeks- en innovatieoplossingen, 
infrastructuur, onderwijs en regionale 
ontwikkeling inzake het gebruik van 
schone waterstof ondersteunen, met 
bijzondere aandacht voor moeilijk 
koolstofarm te krijgen sectoren zoals 
bepaalde takken van de industrie, de 
luchtvaart, de scheepvaart en het zware 
transport;

Amendement 303

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
punt b), en artikel 16, lid l, de strategische 
koers aangeven op het gebied van 
samenwerking met andere Europese 
partnerschappen, met inbegrip van de 
partnerschappen voor emissievrij 
wegvervoer, emissievrij vervoer over 
water, het spoor in Europa, schone 
luchtvaart, schone processen ten behoeve 
van de planeet en schoon staal, 
overeenkomstig hun respectieve 
strategische agenda’s voor onderzoek en 
innovatie of een ander gelijkwaardig 
document;

b) overeenkomstig artikel 5, lid 2, 
punt b), en artikel 16, lid l, de strategische 
koers aangeven op het gebied van 
samenwerking met andere Europese 
partnerschappen, met inbegrip van de 
partnerschappen voor emissievrij 
wegvervoer, emissievrij vervoer over 
water, het spoor in Europa, schone 
luchtvaart, schone processen ten behoeve 
van de planeet en schoon staal, 
overeenkomstig hun respectieve 
strategische agenda’s voor onderzoek en 
innovatie alsook de EU-strategie voor een 
geïntegreerd energiesysteem en 
gerelateerde initiatieven voor energie-
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efficiëntie, elektrificatie en hernieuwbare 
energie, of een ander gelijkwaardig 
document;

Amendement 304

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevordering van de 
marktintroductie van technologieën en 
oplossingen voor de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europese Green 
Deal.

c) bevordering van de 
marktintroductie van duurzame 
technologieën en oplossingen in 
overeenstemming met de doelstellingen 
van de Europese Green Deal en uitbouw 
van het Europese ecosysteem voor schone 
waterstof.

Amendement 305

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) activiteiten voorstellen die 
synergieën bevorderen met relevante 
activiteiten en programma’s op Unie-, 
nationaal en regionaal niveau;

a) samen met de relevante actoren, 
activiteiten voorstellen en ten uitvoer 
brengen die synergieën bevorderen met 
relevante activiteiten en programma’s op 
Unie-, nationaal en regionaal niveau;

Amendement 306

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) andere initiatieven van de Unie op 
het gebied van waterstof ondersteunen en 
hiertoe bijdragen, onder voorbehoud van 
goedkeuring door de raad van bestuur;

b) andere initiatieven van de Unie op 
het gebied van waterstof, onder meer de 
Europese alliantie voor schone waterstof 
en IPCEI, ondersteunen en hiertoe 
bijdragen;
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Amendement 307

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een jaarlijks Europees 
partnerschapsforum voor schone waterstof 
bijeenroepen dat waar mogelijk gelijktijdig 
en gezamenlijk met het Europees forum 
voor waterstof van de Europese alliantie 
voor schone waterstof wordt gehouden.

c) een jaarlijks Europees 
partnerschapsforum voor schone waterstof 
bijeenroepen dat gelijktijdig en 
gezamenlijk met het Europees forum voor 
waterstof van de Europese alliantie voor 
schone waterstof wordt gehouden.

Amendement 308

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De groep van belanghebbenden 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
sectoren die schone waterstof in de Unie 
produceren, distribueren, opslaan, nodig 
hebben of gebruiken, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van andere relevante 
Europese partnerschappen, alsmede 
vertegenwoordigers van het interregionale 
European Hydrogen Valleys Partnership.

2. De groep van belanghebbenden 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
sectoren die schone waterstof in de Unie 
produceren, vervoeren, opslaan, nodig 
hebben of gebruiken, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van andere relevante 
Europese partnerschappen, alsmede 
vertegenwoordigers van het interregionale 
European Hydrogen Valleys Partnership, 
vertegenwoordigers van de sector 
hernieuwbare elektriciteit, van 
maatschappelijke organisaties en van de 
wetenschappelijke gemeenschap.

Amendement 309

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) input leveren inzake de strategische 
en technologische prioriteiten die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” moeten worden 

a) input leveren inzake de 
strategische, technologische en 
infrastructuurprioriteiten die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
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aangepakt, zoals vastgesteld in de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie of een ander gelijkwaardig 
document en de bijbehorende 
gedetailleerde technologische routekaarten, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de vooruitgang en de behoeften in 
aangrenzende sectoren;

“Schone waterstof” moeten worden 
aangepakt, zoals vastgesteld in de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie of een ander gelijkwaardig 
document en de bijbehorende 
gedetailleerde technologische routekaarten, 
waarbij terdege rekening wordt gehouden 
met de vooruitgang en de behoeften in 
aangrenzende sectoren, zoals moeilijk 
koolstofarm te maken sectoren met 
inbegrip van bepaalde industriesectoren, 
luchtvaart, scheepvaart en zwaar vervoer;

Amendement 310

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorstellen doen om concrete 
synergieën mogelijk te maken tussen de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” en de aangrenzende 
sectoren of andere sectoren waar 
synergieën voor een toegevoegde waarde 
zorgen;

b) voorstellen doen om concrete 
synergieën mogelijk te maken tussen de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” en de aangrenzende 
sectoren of andere sectoren waar 
synergieën voor een toegevoegde waarde 
zorgen, met inachtneming van vooral het 
beginsel van energie-efficiëntie eerst en 
van integratie van het energiesysteem;

Amendement 311

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) input leveren voor het jaarlijkse 
Europees forum voor waterstof van de 
alliantie voor schone waterstof.

c) input leveren voor het jaarlijkse 
Europees partnerschapsforum voor 
schone waterstof en het Europees forum 
voor waterstof van de alliantie voor schone 
waterstof.

Amendement 312
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 bis
Wetenschappelijke adviesraad

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone waterstof” richt 
een onafhankelijke wetenschappelijke 
adviesraad op, zoals bedoeld in de 
artikelen 19 en 77, teneinde 
wetenschappelijk advies in te winnen van 
onafhankelijke academische deskundigen 
op hoog niveau.
2. De onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad heeft niet 
meer dan 15 permanente leden en kiest 
zijn voorzitter uit de leden voor een 
periode van twee jaar.
3. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad kan op eigen 
initiatief of op verzoek van de raad van 
bestuur en andere organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Schone waterstof” advies uitbrengen.
4. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad werkt samen met 
de relevante adviesorganen die zijn 
opgericht in het kader van Horizon 
Europa.

Amendement 313

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) zorgen voor een snelle transitie naar 
een aantrekkelijker, gebruiksvriendelijker, 
concurrerender, betaalbaarder, efficiënter 
en duurzamer Europees spoorwegsysteem, 
dat is geïntegreerd in het bredere 
mobiliteitssysteem;

b) zorgen voor een snelle transitie naar 
een veiliger, aantrekkelijker, 
gebruiksvriendelijker, concurrerender, 
betaalbaarder, efficiënter, inclusiever, 
digitaler en duurzamer Europees 
spoorwegsysteem, dat is geïntegreerd in 
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het bredere mobiliteitssysteem;

Amendement 314

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een geïntegreerd Europees 
spoorwegnet ontwerpen en tot stand 
brengen, door belemmeringen voor de 
interoperabiliteit uit de weg te ruimen en 
oplossingen te bieden voor een volledige 
integratie, dat betrekking heeft op 
verkeersbeheer, voertuigen, infrastructuur 
en diensten en het best tegemoetkomt aan 
de behoeften van passagiers en bedrijven, 
door de invoering van innovatieve 
oplossingen ter ondersteuning van de 
Europese spoorwegruimte te versnellen, en 
tegelijkertijd de capaciteit en 
betrouwbaarheid van het spoorvervoer te 
vergroten en de kosten van het 
spoorvervoer te verlagen;

a) een geïntegreerd Europees 
spoorwegnet ontwerpen en tot stand 
brengen, door belemmeringen voor de 
interoperabiliteit uit de weg te ruimen en 
oplossingen te bieden voor een volledige 
integratie, dat betrekking heeft op 
verkeersbeheer, voertuigen, infrastructuur 
en diensten, met inbegrip van doorgaande 
tickets, en het best tegemoetkomt aan de 
behoeften en rechten van passagiers, 
spoorwegpersoneel en bedrijven, door de 
invoering van innovatieve oplossingen ter 
ondersteuning van de Europese 
spoorwegruimte te versnellen, en 
tegelijkertijd de capaciteit en 
betrouwbaarheid van het spoorvervoer te 
vergroten en de kosten van het 
spoorvervoer te verlagen;

Amendement 315

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) via haar systeempijler een uniform 
operationeel concept en een functionele 
systeemarchitectuur ontwikkelen voor 
geïntegreerde Europese systemen voor 
spoorwegverkeersbeheer, besturing, 
bediening en seingeving, met inbegrip van 
automatische treinbesturing, die ervoor 
zorgen dat onderzoek en innovatie gericht 
zijn op gezamenlijk overeengekomen en 
gedeelde behoeften van de klant en dat de 
operationele behoeften openstaan voor 

c) via haar systeempijler een uniform 
operationeel concept en een functionele 
systeemarchitectuur ontwikkelen voor 
geïntegreerde Europese systemen voor 
spoorwegverkeersbeheer, besturing, 
bediening en seingeving, met inbegrip van 
automatische treinbesturing, die ervoor 
zorgen dat onderzoek en innovatie gericht 
zijn op gezamenlijk overeengekomen en 
gedeelde behoeften van de klant en dat de 
operationele behoeften openstaan voor 



PE692.644v03-00 168/237 RR\1236994NL.docx

NL

ontwikkeling; ontwikkeling; het uniforme operationele 
concept en de functionele architectuur 
voor het geïntegreerd Europees beheer 
van het spoorverkeer moeten 
interoperabel zijn voor het hele 
spoorwegnet (kern- en uitgebreid TEN-T-
netwerk, hoofdlijnen en regionale lijnen 
die niet in het TEN-T zijn opgenomen). 

Amendement 316

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) demonstratieprojecten ontwikkelen 
in geïnteresseerde lidstaten, met inbegrip 
van de staten die momenteel niet over een 
spoorwegsysteem op hun grondgebied 
beschikken;

e) demonstratieprojecten ontwikkelen 
in geïnteresseerde lidstaten, met inbegrip 
van de staten die momenteel niet over een 
spoorwegsysteem op hun grondgebied. 
Dergelijke projecten, met inbegrip van 
grootschalige demonstratieprojecten, 
moeten op transparante en geografisch 
evenwichtige wijze een zo groot mogelijk 
gebied van de EU bestrijken. 

Amendement 317

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bijdragen tot de ontwikkeling van 
een sterke en wereldwijd concurrerende 
Europese spoorwegindustrie.

f) bijdragen tot de ontwikkeling van 
een sterke en wereldwijd concurrerende 
Europese spoorwegindustrie met haar 
sterke toeleveringsketen en zeer 
innovatieve ecosysteem, met inbegrip van 
hightech kmo’s.

Amendement 318

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt f bis (nieuw)



RR\1236994NL.docx 169/237 PE692.644v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) bijdragen aan het wegnemen van 
de belemmeringen die momenteel de 
volledige inclusiviteit van het 
spoorvervoer in de weg staan, specifiek 
met betrekking tot personen met een 
handicap;

Amendement 319

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de volgende generatie 
spoorconstructietechnieken ontwikkelen, 
die alle componenten omvat, van de 
onderbouw tot en met de sporen en de 
bovenbouw;

Amendement 320

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – punt f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) de ontwikkeling van 
innovatieve oplossingen ondersteunen die 
gunstig zijn voor treinforenzen, met 
inbegrip van degenen die in dunbevolkte 
en onderbevolkte gebieden wonen.

Amendement 321

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Naast de in artikel 5 omschreven 
taken stelt de Gemeenschappelijke 

1. Naast de in artikel 5 omschreven 
taken stelt de Gemeenschappelijke 
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Onderneming “Europese spoorwegen” 
samen met de Commissie het masterplan 
op dat wordt ontwikkeld in overleg met 
alle betrokken belanghebbenden in het 
spoorwegsysteem en de betrokken 
toeleveringsindustrie, en legt zij het ter 
goedkeuring voor aan de raad van bestuur.

Onderneming “Europese spoorwegen” 
samen met de Commissie het masterplan 
op dat wordt ontwikkeld in overleg met 
alle betrokken belanghebbenden in het 
spoorwegsysteem en de betrokken 
toeleveringsindustrie, met inbegrip van het 
lokale, regionale en nationale niveau, en 
legt zij het ter goedkeuring voor aan de 
raad van bestuur.

Amendement 322

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 5 – punt a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in haar systeempijler een 
systeemaanpak ontwikkelen waarin de 
spoorwegindustrie, de 
spoorwegondernemingen en andere 
particuliere en publieke belanghebbenden, 
waaronder organisaties ter 
vertegenwoordiging van klanten zoals 
passagiers, goederen en personeel, alsook 
relevante actoren buiten de traditionele 
spoorwegsector worden samengebracht. De 
“systeemaanpak” omvat:

a) in haar systeempijler een 
interoperabele systeemaanpak ontwikkelen 
waarin de spoorwegindustrie, de 
spoorwegondernemingen en andere 
particuliere en publieke belanghebbenden, 
waaronder vertegenwoordigers van de 
lidstaten en organisaties ter 
vertegenwoordiging van klanten zoals 
passagiers, goederen en werknemers, 
alsook andere relevante actoren buiten de 
traditionele spoorwegsector worden 
samengebracht. De “systeemaanpak” 
omvat:

Amendement 323

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 5 – punt a – iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv. ervoor zorgen dat de vereiste interfaces 
met andere vervoerswijzen worden 
beoordeeld en gevalideerd, met name voor 
goederen- en passagiersstromen;

iv. ervoor zorgen dat de vereiste interfaces 
met andere vervoerswijzen, alsook met 
stedelijke en regionale spoorwegsystemen 
worden beoordeeld en gevalideerd, met 
name voor goederen- en 
passagiersstromen;
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Amendement 324

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de in bijlage II vermelde 
stichtende leden, na kennisgeving van hun 
besluit om onvoorwaardelijk toe te treden 
tot de Gemeenschappelijke Onderneming 
door middel van een verbintenisbrief;

b) de in bijlage II vermelde stichtende 
leden, na kennisgeving van hun besluit om 
toe te treden tot de Gemeenschappelijke 
Onderneming door middel van een 
verbintenisbrief, die gebaseerd is op een 
billijk evenwicht tussen de van de Unie 
ontvangen financiering en de toegezegde 
bijdrage, zonder afbreuk te doen aan de 
rechten van de leden, met name kmo’s, 
zoals vastgelegd in deze verordening en 
ander desbetreffend Unierecht;

Amendement 325

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van artikel 7, lid 2, is 
de beoordeling van een 
lidmaatschapsaanvraag van een 
juridische entiteit die gevestigd is in een 
met het programma Horizon Europa 
geassocieerd land afhankelijk van de 
evenredige verhoging van de bijdrage van 
de Unie uit het programma Horizon 
Europa aan de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” 
door middel van bijdragen van dat land 
aan het programma Horizon Europa.

Amendement 326

Voorstel voor een verordening
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Artikel 88 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) benutting van resultaten van in het 
kader van de Gemeenschappelijke 
Onderneming Shift2Rail gefinancierde 
activiteiten, verdere exploitatie, 
demonstratieactiviteiten en normalisatie.

d) benutting van de resultaten en 
toepassing van in het kader van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
Shift2Rail gefinancierde activiteiten, 
waaronder actualisering van de 
technische specificaties voor 
interoperabiliteit, verdere exploitatie, 
demonstratieactiviteiten en normalisatie;

Amendement 327

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Europese vergunnings- en 
certificeringsactiviteiten met betrekking 
tot Europese spooroplossingen in het 
kader van projecten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” of de daaraan 
voorafgaande initiatieven.

Amendement 328

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Wetenschappelijke adviesraad

Amendement 329

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarnaast kan de Schrappen
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Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” een 
wetenschappelijke stuurgroep oprichten 
of wetenschappelijk advies inwinnen van 
onafhankelijke academische deskundigen 
of van gedeelde wetenschappelijke 
adviesorganen.

Amendement 330

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voorzitter of de vicevoorzitter 
van de groep van vertegenwoordigers van 
de staten wordt op permanente basis 
uitgenodigd om als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij 
te wonen en deel te nemen aan de 
beraadslagingen, maar heeft geen 
stemrecht. Vertegenwoordigers van het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie en 
van de European Rail Research Advisory 
Council worden uitgenodigd om de 
vergaderingen van de raad van bestuur als 
waarnemers bij te wonen en deel te nemen 
aan de beraadslagingen van de raad van 
bestuur, maar hebben geen stemrecht.

2. De voorzitter en de vicevoorzitter 
van de groep van vertegenwoordigers van 
de staten worden op permanente basis 
uitgenodigd om als waarnemer de 
vergaderingen van de raad van bestuur bij 
te wonen en deel te nemen aan de 
beraadslagingen, maar heeft geen 
stemrecht. Vertegenwoordigers van het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie en 
van de European Rail Research Advisory 
Council worden uitgenodigd om de 
vergaderingen van de raad van bestuur als 
waarnemers bij te wonen en deel te nemen 
aan de beraadslagingen van de raad van 
bestuur, maar hebben geen stemrecht.

Amendement 331

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Overeenkomstig artikel 15, lid 2, 
heeft de Unie 50 % van het stemrecht in 
de raad van bestuur en is de stem van de 
Unie ondeelbaar. De overige stemrechten 
worden over de andere leden van de raad 
van bestuur verdeeld al naargelang van 
de bijdrage van de leden die zij 
vertegenwoordigen aan de middelen van 
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de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen”.

Amendement 332

Voorstel voor een verordening
Artikel 92 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de werkprogramma’s, met inbegrip 
van de begroting, van de systeempijler en 
de wijzigingen daarvan vaststellen op basis 
van aanbevelingen van de stuurgroep voor 
de systeempijler en op basis van de 
voorstellen van de uitvoerend directeur.

b) de werkprogramma’s, met inbegrip 
van de begroting, van de systeempijler en 
de wijzigingen daarvan vaststellen op basis 
van aanbevelingen van de stuurgroep voor 
de systeempijler en van de adviesorganen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
en op basis van de voorstellen van de 
uitvoerend directeur.

Amendement 333

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De stuurgroep voor de 
systeempijler bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Commissie, 
vertegenwoordigers van de spoorweg- en 
mobiliteitssector en van betrokken 
organisaties, de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” en 
vertegenwoordigers van het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie. 
De Commissie neemt de eindbeslissing 
over de samenstelling van de groep. Indien 
dit gerechtvaardigd is, kan de Commissie 
andere relevante deskundigen en 
belanghebbenden uitnodigen om de 
vergaderingen van de stuurgroep voor de 
systeempijler als waarnemers bij te wonen.

1. De stuurgroep voor de 
systeempijler bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Commissie, 
vertegenwoordigers van de spoorweg- en 
mobiliteitssector en van betrokken 
organisaties, de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” en 
vertegenwoordigers van het 
Spoorwegbureau van de Europese Unie. 
De Commissie neemt de eindbeslissing 
over de samenstelling van de groep, 
waarbij zij ook terdege rekening houdt 
met het geografisch en genderevenwicht. 
Indien dit gerechtvaardigd is, kan de 
Commissie andere relevante deskundigen 
en belanghebbenden uitnodigen om de 
vergaderingen van de stuurgroep voor de 
systeempijler als waarnemers bij te wonen. 
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Amendement 334

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitrolgroep staat net als de 
stuurgroep voor de systeempijler open voor 
alle belanghebbenden. De raad van bestuur 
selecteert de leden van de uitrolgroep en 
stelt met name de omvang en de 
samenstelling van de uitrolgroep, de duur 
van het mandaat en de voorwaarden voor 
de verlenging van de ambtstermijn van 
haar leden vast. De uitrolgroep is zo 
samengesteld dat thematische gerichtheid 
en representativiteit op gepaste wijze zijn 
verzekerd. De ledenlijst wordt 
bekendgemaakt op de website van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen”.

2. De uitrolgroep staat net als de 
stuurgroep voor de systeempijler open voor 
alle belanghebbenden. De raad van bestuur 
selecteert de leden van de uitrolgroep en 
stelt met name de omvang en de 
samenstelling van de uitrolgroep, de duur 
van het mandaat en de voorwaarden voor 
de verlenging van de ambtstermijn van 
haar leden vast. De uitrolgroep is zo 
samengesteld dat thematische gerichtheid 
en representativiteit, ook ten aanzien van 
verenigingen van eindgebruikers en 
passagiers, alsmede vertegenwoordigers 
van werknemers, op gepaste wijze zijn 
verzekerd. De ledenlijst wordt 
bekendgemaakt op de website van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen”.

Amendement 335

Voorstel voor een verordening
Artikel 96 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 96 bis
Wetenschappelijke adviesraad

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” 
richt een onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad op, zoals 
bedoeld in de artikelen 19 en 89, teneinde 
wetenschappelijk advies in te winnen van 
onafhankelijke academische deskundigen 
op hoog niveau. 
2. De onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad heeft niet 
meer dan 15 permanente leden en kiest 
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zijn voorzitter uit de leden voor een 
periode van twee jaar.
3. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad kan op eigen 
initiatief of op verzoek van de raad van 
bestuur en andere organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen” advies 
uitbrengen.
4. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad werkt samen met 
de relevante adviesorganen die zijn 
opgericht in het kader van Horizon 
Europa.

Amendement 336

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de sociaal-economische last van 
infectieziekten in Afrika ten zuiden van de 
Sahara verminderen en de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe of verbeterde 
gezondheidstechnologieën bevorderen;

a) de sociaal-economische last van 
infectieziekten, met name 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
ziekten, in Afrika ten zuiden van de Sahara 
verminderen en de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe of verbeterde 
gezondheidstechnologieën, diagnose en 
behandelingen bevorderen die betaalbaar, 
toegankelijk en geschikt zijn voor een 
omgeving met weinig middelen;

Amendement 337

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit en de nationale stelsels 
voor gezondheidsonderzoek in Afrika ten 
zuiden van de Sahara versterken om 
infectieziekten aan te pakken;

b) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit en de nationale stelsels 
voor gezondheidsonderzoek in Afrika ten 
zuiden van de Sahara versterken en 
vergroten om infectieziekten aan te 



RR\1236994NL.docx 177/237 PE692.644v03-00

NL

pakken;

Amendement 338

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het aandeel projecten met 
Afrikaans leiderschap vergroten;

Amendement 339

Voorstel voor een verordening
Artikel 98 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) synergieën, samenwerking en 
gezamenlijke acties met het Europees 
Ontwikkelingsfonds en het instrument 
voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en 
internationale samenwerking bevorderen, 
met name voor capaciteitsopbouw en het 
delen van voorzieningen en 
infrastructuur.

Amendement 340

Voorstel voor een verordening
Artikel 99 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de EDCTP-associatie, een non-
profitorganisatie naar Nederlands recht, na 
kennisgeving van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” door 
middel van een verbintenisbrief.

b) de EDCTP-associatie, een non-
profitorganisatie naar Nederlands recht, na 
kennisgeving van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” door 
middel van een verbintenisbrief, zonder 
afbreuk te doen aan de rechten van de 
leden, met name kmo’s, zoals vastgelegd 
in deze verordening en ander 
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desbetreffend Unierecht.

Amendement 341

Voorstel voor een verordening
Artikel 102 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) activiteiten van samenstellende 
entiteiten van de EDCTP-associatie die zijn 
afgestemd op soortgelijke activiteiten van 
andere samenstellende entiteiten van de 
EDCTP-associatie en die onafhankelijk 
worden beheerd overeenkomstig de 
nationale financieringsregels;

a) activiteiten van samenstellende 
entiteiten van de EDCTP-associatie die 
aantoonbaar zijn afgestemd op en 
gecoördineerd of gezamenlijk 
geprogrammeerd zijn met soortgelijke 
activiteiten van andere samenstellende 
entiteiten van de EDCTP-associatie en die 
onafhankelijk worden beheerd 
overeenkomstig de nationale 
financieringsregels;

Amendement 342

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het wetenschappelijk comité wordt 
opgericht overeenkomstig artikel 19 en 
heeft een evenwichtige 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
vanuit geografisch, thematisch en 
genderperspectief, waarbij met name 
wordt gezorgd voor de opneming van 
wetenschappelijke expertise uit 
Afrikaanse landen.

Amendement 343

Voorstel voor een verordening
Artikel 106 – lid 2 – punt j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de aanvragen van bijdragende 
partners aan de Gemeenschappelijke 
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Onderneming “Mondiale gezondheid” 
beoordelen en de raad van bestuur 
adviseren over de afwijzing of 
aanvaarding van aanvragen en over de 
reikwijdte die een mogelijke 
samenwerking zou moeten hebben.

Amendement 344

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De groep van belanghebbenden 
heeft een evenwichtige 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
vanuit geografisch, thematisch en 
genderperspectief, met inbegrip van met 
name Afrikaanse expertise, en streeft 
ernaar het lidmaatschap en de 
betekenisvolle betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld te 
bevorderen, met name ngo’s die werken 
met gemeenschappen die het zwaarst 
getroffen worden door 
armoedegerelateerde en verwaarloosde 
infectieziekten.

Amendement 345

Voorstel voor een verordening
Artikel 107 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 21 omschreven taken 
voert de groep van belanghebbenden de 
volgende taken uit:

2. Naast de in artikel 21 omschreven 
taken voert de groep van belanghebbenden 
de volgende taken uit:

Amendement 346

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenwerking met het Europees 
Geneesmiddelenbureau en het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding

Samenwerking met het Afrikaans en 
Europees Geneesmiddelenbureau en het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding en andere relevante bureaus 
en organisaties

Amendement 347

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” zorgt 
voor nauwe samenwerking met het 
Europees Geneesmiddelenbureau en het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding.

De Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” zorgt 
voor nauwe samenwerking met het 
Europees Geneesmiddelenbureau en het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding, evenals met betrokken 
Afrikaanse agentschappen en 
organisaties, waaronder de Afrikaanse 
centra voor ziektebestrijding en -
preventie, de regionale economische 
gemeenschappen van de Afrikaanse Unie, 
AUDA-NEPAD en de Afrikaanse 
academie van wetenschappen.

Amendement 348

Voorstel voor een verordening
Artikel 112 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deelnemers aan acties onder contract die 
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” worden 
gefinancierd, zorgen ervoor dat de geheel 
of gedeeltelijke op basis van de resultaten 
van de actie onder contract ontwikkelde 
producten en diensten onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden beschikbaar en 
toegankelijk zijn voor het publiek. Daartoe 

Deelnemers aan acties onder contract die 
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” worden 
gefinancierd, zorgen ervoor dat de geheel 
of gedeeltelijke op basis van de resultaten 
van de actie onder contract ontwikkelde 
producten en diensten onder eerlijke en 
redelijke voorwaarden beschikbaar, 
toegankelijk en betaalbaar zijn voor 
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worden in voorkomend geval in het 
werkprogramma aanvullende 
exploitatieverplichtingen gespecificeerd 
die van toepassing zijn op specifieke acties 
onder contract.

kwetsbare bevolkingen en voor het publiek 
in het algemeen, in het bijzonder in 
gebieden waar weinig hulpbronnen 
beschikbaar zijn. Daartoe worden in het 
werkprogramma aanvullende 
exploitatieverplichtingen gespecificeerd 
die van toepassing zijn op specifieke acties 
onder contract.

Amendement 349

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling bevorderen van 
veilige, doeltreffende, mensgerichte en 
kosteneffectieve innovaties die een 
antwoord bieden op strategische 
onbevredigde behoeften op het gebied van 
volksgezondheid door in ten minste vijf 
voorbeelden de haalbaarheid aan te tonen 
van de integratie van 
gezondheidsproducten of -diensten die 
geschikt zijn gebleken voor toepassing in 
gezondheidszorgstelsels. De gerelateerde 
projecten moeten gericht zijn op de 
preventie, diagnose, behandeling en/of 
beheersing van ziekten die de bevolking 
van de Unie treffen, en moeten een 
bijdrage leveren aan het Europees 
kankerbestrijdingsplan;

b) de ontwikkeling bevorderen van 
veilige, doeltreffende, mensgerichte, voor 
patiënten en gezondheidsstelsels 
betaalbare en kosteneffectieve innovaties, 
producten en behandelingen die een 
antwoord bieden op strategische 
onbevredigde behoeften op het gebied van 
volksgezondheid door in ten minste vijf 
voorbeelden de haalbaarheid aan te tonen 
van de integratie van 
gezondheidsproducten of -diensten die 
geschikt zijn gebleken voor toepassing in 
gezondheidszorgstelsels. De gerelateerde 
projecten moeten gericht zijn op de 
bewaking, preventie, diagnose, 
behandeling en/of beheersing van ziekten 
die de bevolking van de Unie treffen, 
moeten kanker bestrijden in synergie met 
het Europees kankerbestrijdingsplan en 
moeten de oprichting van het Europees 
Kankerinstituut en het Europese “één 
gezondheid”-actieplan tegen 
antimicrobiële resistentie ondersteunen;

Amendement 350

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 1 – punt c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) sectoroverschrijdende 
gezondheidsinnovatie stimuleren voor een 
mondiaal concurrerende Europese 
gezondheidsindustrie en bijdragen aan het 
bereiken van de doelstellingen van de 
nieuwe industriestrategie voor Europa en 
de farmaceutische strategie voor Europa.

c) sectoroverschrijdende 
gezondheidsinnovatie stimuleren voor een 
mondiaal concurrerende Europese 
gezondheidsindustrie en bijdragen aan het 
bereiken van de doelstellingen van de 
nieuwe industriestrategie voor Europa, met 
inbegrip van de actualisering daarvan, en 
de farmaceutische strategie voor Europa.

Amendement 351

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen aan een beter inzicht in 
de bepalende factoren op het gebied van 
gezondheid en prioritaire ziekten;

a) bijdragen aan een beter inzicht in 
de bepalende factoren op het gebied van 
gezondheid, onvervulde medische 
behoeften, paraatheid in noodsituaties, 
zeldzame en infectieziekten, met inbegrip 
van sociaal-economische en 
omgevingsfactoren die de 
gezondheidstoestand van een persoon 
beïnvloeden, en van prioritaire ziekten;

Amendement 352

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) versnipperde inspanningen op het 
gebied van gezondheidsonderzoek en -
innovatie integreren door sectoren van de 
gezondheidsindustrie en andere 
belanghebbenden samen te brengen, met 
bijzondere aandacht voor onbevredigde 
behoeften op het gebied van 
volksgezondheid, om de ontwikkeling van 
instrumenten, gegevens, platforms, 
technologieën en processen voor betere 

b) versnipperde inspanningen op het 
gebied van gezondheidsonderzoek en -
innovatie integreren door sectoren van de 
gezondheidsindustrie en andere 
belanghebbenden samen te brengen, met 
bijzondere aandacht voor onbevredigde 
behoeften op het gebied van 
volksgezondheid, om de ontwikkeling van 
instrumenten, gegevens, platforms, 
technologieën en processen voor betere 
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voorspellingen, preventie, onderschepping, 
diagnose, behandeling en beheersing van 
ziekten mogelijk te maken en zo tegemoet 
te komen aan de behoeften van 
eindgebruikers;

voorspellingen, preventie, onderschepping, 
diagnose, behandeling en beheersing van 
ziekten mogelijk te maken en zo tegemoet 
te komen aan de behoeften van patiënten 
en eindgebruikers, en het marktfalen voor 
onvervulde medische behoeften te 
overwinnen;

Amendement 353

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het volledige potentieel benutten 
van digitalisering en gegevensuitwisseling 
in de gezondheidszorg;

d) het volledige potentieel benutten 
van digitalisering en gegevensuitwisseling 
in de gezondheidszorg, waarbij synergieën 
worden benut met initiatieven zoals de 
Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens, met inachtneming 
van de beginselen inzake 
gegevensbescherming, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 
2018/1725 van het Europees Parlement en 
de Raad1 bis; 

____________
1 bis Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 oktober 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Amendement 354

Voorstel voor een verordening
Artikel 113 – lid 2 – punt e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het Europese onderzoek naar 
zeldzame ziekten versterken en synergieën 
ontwikkelen met andere initiatieven op dit 
terrein.

Amendement 355

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een nauwe en langdurige 
samenwerking bevorderen tussen de Unie, 
andere leden, bijdragende partners en 
andere belanghebbenden in de 
gezondheidszorg, zoals andere relevante 
bedrijfstakken, gezondheidszorginstanties 
(zoals toezichthoudende instanties, 
instanties voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie en betalers), 
patiëntenorganisaties, beroepsbeoefenaars 
in de gezondheidszorg en zorgverleners, 
alsook de academische wereld;

a) een nauwe en langdurige 
samenwerking bevorderen tussen de Unie, 
andere leden, bijdragende partners en 
andere belanghebbenden in de 
gezondheidszorg, zoals andere relevante 
bedrijfstakken, gezondheidszorginstanties 
(zoals toezichthoudende instanties, 
instanties voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologie en betalers), 
patiëntenorganisaties, beroepsbeoefenaars 
in de gezondheidszorg en zorgverleners, 
alsook de academische wereld en 
maatschappelijke organisaties;

Amendement 356

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waarborgen dat alle 
belanghebbenden de mogelijkheid hebben 
gebieden voor toekomstige oproepen tot 
het indienen van voorstellen voor te 
stellen;

c) waarborgen dat alle 
belanghebbenden de mogelijkheid hebben 
gebieden voor toekomstige oproepen tot 
het indienen van voorstellen voor te stellen 
op basis van regelmatig open overleg en 
de organisatie van een jaarlijkse 
bijeenkomst van het forum van 
belanghebbenden;
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Amendement 357

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) waarborgen dat de begunstigden 
de beginselen van toegang, 
doeltreffendheid, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid onderschrijven;

Amendement 358

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” regelmatig evalueren en 
er de nodige aanpassingen in aanbrengen in 
het licht van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen tijdens de uitvoering ervan 
of van nieuwe behoeften op het gebied van 
volksgezondheid;

d) de strategische agenda voor 
onderzoek en innovatie van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” regelmatig evalueren en 
er de nodige aanpassingen in aanbrengen in 
het licht van de wetenschappelijke 
ontwikkelingen tijdens de uitvoering ervan 
of van nieuwe behoeften en noodsituaties 
op het gebied van volksgezondheid in 
samenwerking met zorgprofessionals en 
patiëntenverenigingen en met het 
innovatiepanel;

Amendement 359

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) informatie publiceren over de 
projecten, met inbegrip van de 
deelnemende entiteiten en de hoogte van 
de financiële bijdrage van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 

e) informatie tijdig publiceren over de 
projecten, met inbegrip van de 
deelnemende entiteiten en de hoogte van 
de financiële bijdrage van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
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gezondheidszorg” en de toegezegde 
bijdragen in natura per deelnemer;

gezondheidszorg” en de toegezegde 
bijdragen in natura per deelnemer;

Amendement 360

Voorstel voor een verordening
Artikel 114 – alinea 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) voorzien in regelmatige 
communicatie, onder meer door ten minste 
eenmaal per jaar een bijeenkomst met 
belangengroepen en belanghebbenden te 
organiseren, ter waarborging van de 
openheid en transparantie van de 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”;

f) voorzien in regelmatige 
communicatie, onder meer door ten minste 
eenmaal per jaar een bijeenkomst met 
belangengroepen en belanghebbenden te 
organiseren, ter waarborging van de 
inclusiviteit, openheid en transparantie van 
de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”;

Amendement 361

Voorstel voor een verordening
Artikel 115 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het Europees comité voor de 
coördinatie van de radiologische, 
elektromedische en zorginformatica-
industrie (COCIR), de Europese federatie 
van de farmaceutische industrie en 
verenigingen, EuropaBio, MedTech 
Europe, VaccinesEurope, na kennisgeving 
door middel van een verbintenisbrief van 
hun respectieve besluiten om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”;

b) het Europees comité voor de 
coördinatie van de radiologische, 
elektromedische en zorginformatica-
industrie (COCIR), de Europese federatie 
van de farmaceutische industrie en 
verenigingen, EuropaBio, MedTech 
Europe, VaccinesEurope, na kennisgeving 
door middel van een verbintenisbrief van 
hun respectieve besluiten om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”, zonder afbreuk te doen 
aan de rechten van de leden, met name 
kmo’s, zoals vastgelegd in deze 
verordening en ander desbetreffend 
Unierecht;



RR\1236994NL.docx 187/237 PE692.644v03-00

NL

Amendement 362

Voorstel voor een verordening
Artikel 117 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Kosten die voortvloeien uit acties 
onder contract in andere derde landen dan 
met Horizon Europa geassocieerde landen 
worden gemotiveerd en moeten relevant 
zijn voor de in artikel 113 genoemde 
doelstellingen. Zij mogen op het niveau 
van het programma “Initiatief voor 
innovatieve gezondheidszorg” niet meer 
dan 20 % bedragen van de bijdragen in 
natura aan de operationele kosten die 
worden geleverd door andere leden dan de 
Unie en door bijdragende partners. Kosten 
die de 20 % van de bijdragen in natura aan 
de operationele kosten op het niveau van 
het programma “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” overschrijden, worden 
niet beschouwd als bijdragen in natura aan 
de operationele kosten.

5. Kosten die voortvloeien uit acties 
onder contract in andere derde landen dan 
met Horizon Europa geassocieerde landen 
worden gemotiveerd en moeten relevant 
zijn voor de in artikel 113 genoemde 
doelstellingen en moeten positieve externe 
effecten hebben op de Unie. Zij mogen op 
het niveau van het programma “Initiatief 
voor innovatieve gezondheidszorg” niet 
meer dan 20 % bedragen van de bijdragen 
in natura aan de operationele kosten die 
worden geleverd door andere leden dan de 
Unie en door bijdragende partners. Kosten 
die de 20 % van de bijdragen in natura aan 
de operationele kosten op het niveau van 
het programma “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” overschrijden, worden 
niet beschouwd als bijdragen in natura aan 
de operationele kosten.

Amendement 363
Voorstel voor een verordening
Artikel 118 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In voorkomend geval omvatten de 
projectvoorstellen een plan voor de 
bijbehorende aanvullende activiteiten. 
Kosten met betrekking tot dergelijke 
projectspecifieke aanvullende activiteiten 
moeten zijn gemaakt tussen de datum van 
indiening van het voorstel en uiterlijk twee 
jaar na de einddatum van de actie onder 
contract.

2. In voorkomend geval omvatten de 
projectvoorstellen een plan om de 
bijbehorende aanvullende activiteiten te 
kwantificeren. Kosten met betrekking tot 
dergelijke projectspecifieke aanvullende 
activiteiten moeten zijn gemaakt tussen de 
datum van indiening van het voorstel en 
uiterlijk drie jaar na de einddatum van de 
actie onder contract.

Amendement 364

Voorstel voor een verordening
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Artikel 119 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad;

Amendement 365

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het innovatiepanel adviseert de 
raad van bestuur overeenkomstig artikel 19 
over aangelegenheden die relevant zijn 
voor de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”.

1. Op basis van de adviezen van de 
wetenschappelijke adviesraad, zoals 
bedoeld in artikel 19, kan het 
innovatiepanel de raad van bestuur verder 
adviseren over aangelegenheden die 
relevant zijn voor de onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” en andere strategische 
kwesties.

Amendement 366

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het innovatiepanel bestaat uit de 
volgende permanente panelleden:

2. Het innovatiepanel bestaat uit de 
volgende leden:

Amendement 367

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) twee vertegenwoordigers uit de 
wetenschappelijke gemeenschap, benoemd 

d) vier vertegenwoordigers uit de 
wetenschappelijke gemeenschap;
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door de raad van bestuur na een open 
selectieprocedure overeenkomstig 
artikel 19, lid 4;

Amendement 368

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) maximaal zes permanente 
panelleden die na een open 
selectieprocedure overeenkomstig 
artikel 19, lid 4, door de raad van bestuur 
worden benoemd, waarbij met name wordt 
gezorgd voor een passende 
vertegenwoordiging van belanghebbenden 
uit de gezondheidszorg, in het bijzonder 
van de overheidssector, van patiënten en 
van eindgebruikers in het algemeen;

e) zes vertegenwoordigers van 
belanghebbenden uit de gezondheidszorg, 
in het bijzonder van de overheidssector, 
van patiënten en van eindgebruikers in het 
algemeen, die na een open en transparante 
selectieprocedure overeenkomstig artikel 
19, lid 2 en 4, door de raad van bestuur 
worden benoemd;

Amendement 369

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De panelleden die de leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” vertegenwoordigen, 
kunnen eventueel ad-hocpanelleden 
aanwijzen om specifieke onderwerpen te 
bespreken. Zij kunnen gezamenlijk voor 
elke vergadering maximaal zes ad-
hocpanelleden aanwijzen.

De leden van het innovatiepanel kunnen 
eventueel ad-hocpanelleden aanwijzen om 
specifieke onderwerpen te bespreken. Zij 
kunnen gezamenlijk voor elke vergadering 
maximaal zes ad-hocpanelleden aanwijzen.

Amendement 370

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De panelleden die de leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” vertegenwoordigen, 
wijzen op basis van consensus ad-
hocpanelleden aan voor een vaste periode. 
Zij delen hun besluiten mee aan het 
programmabureau en aan de andere 
permanente panelleden.

De leden van het innovatiepanel wijzen op 
basis van consensus ad-hocpanelleden aan 
voor een vaste periode. Zij delen hun 
besluiten mee aan het programmabureau en 
aan de andere permanente panelleden.

Amendement 371

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het innovatiepanel wordt 
bijgestaan door een onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad, met name 
met betrekking tot advies over 
wetenschappelijke, strategische en 
technologische prioriteiten in verband met 
de doelstellingen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg”.

Amendement 372

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 4 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wetenschappelijke prioriteiten; a) wetenschappelijke prioriteiten, op 
basis van het advies van de 
onafhankelijke wetenschappelijke 
adviesraad;

Amendement 373
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Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 4 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het creëren van synergieën met 
andere Horizon Europa-activiteiten, 
waaronder andere Europese 
partnerschappen, alsook met andere 
financieringsprogramma’s van de Unie en 
nationale financieringsprogramma’s.

e) het creëren van synergieën met 
andere Horizon Europa-activiteiten, 
waaronder andere Europese 
partnerschappen en missies, en met name 
met Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid”, alsook met 
andere financieringsprogramma’s van de 
Unie en nationale 
financieringsprogramma’s.

Amendement 374

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 4 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de maatschappelijke aanvaarding, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
projectresultaten;

Amendement 375

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het innovatiepanel wordt 
voorgezeten door de uitvoerend directeur. 
In terdege gemotiveerde gevallen kan de 
uitvoerend directeur een hooggeplaatst 
personeelslid van het programmabureau 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” aanwijzen om namens 
hem het innovatiepanel voor te zitten.

5. De permanente 
vertegenwoordigers van het innovatiepanel 
kiezen uit hun midden een voorzitter, 
overeenkomstig artikel 19, lid 5. In terdege 
gemotiveerde gevallen, kan de voorzitter 
van het innovatiepanel bij wijze van 
uitzondering een ander lid van het 
innovatiepanel aanwijzen die deel 
uitmaakt van de vertegenwoordigers van 
de wetenschappelijke gemeenschap om 
namens hem het innovatiepanel voor te 
zitten.
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Amendement 376

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Na discussie met alle panelleden 
die op de vergadering aanwezig zijn nemen 
de panelleden die de leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” vertegenwoordigen in 
het kader van het in artikel 19, lid 8, 
bedoelde verslag bij consensus moties aan 
met betrekking tot de in lid 4 genoemde 
aangelegenheden. Indien er geen consensus 
wordt bereikt, brengt de voorzitter verslag 
uit over de situatie aan de raad van bestuur. 
Elk panellid kan in het verslag een 
afwijkend standpunt geven.

6. Na discussie met alle panelleden 
die op de vergadering aanwezig zijn nemen 
de leden van het innovatiepanel in het 
kader van het in artikel 19, lid 8, bedoelde 
verslag bij consensus moties aan met 
betrekking tot de in lid 4 genoemde 
aangelegenheden. Indien er geen consensus 
wordt bereikt, brengt de voorzitter verslag 
uit over de situatie aan de raad van bestuur. 
Elk lid van het innovatiepanel kan in het 
verslag een afwijkend standpunt geven.

Amendement 377

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het innovatiepanel belegt ten 
minste tweemaal per jaar een gewone 
vergadering. Het panel kan buitengewone 
vergaderingen houden op verzoek van de 
panelleden die de Commissie 
vertegenwoordigen of van een 
meerderheid van de panelleden die de 
andere leden dan de Unie 
vertegenwoordigen.

7. Het innovatiepanel belegt ten 
minste tweemaal per jaar een gewone 
vergadering. Het panel kan buitengewone 
vergaderingen houden op verzoek van de 
panelleden die de Commissie 
vertegenwoordigen of van ten minste een 
vierde van de andere leden dan de Unie.

Amendement 378

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De leden van het innovatiepanel 
wisselen alle relevante informatie uit en 
bespreken hun ideeën voorafgaand aan de 
vergaderingen in een passende vorm. Voor 
zover nodig coördineren zij hun activiteiten 
met die van andere adviesgroepen.

8. Niet van toepassing op de 
Nederlandse tekst

Amendement 379

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 8 bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De leden van het innovatiepanel 
worden benoemd op basis van hun 
competenties en expertise, teneinde te 
zorgen voor op wetenschappelijke kennis 
en gezondheidsbehoeften stoelende 
aanbevelingen aan de Gezamenlijke 
Onderneming.

Amendement 380

Voorstel voor een verordening
Artikel 122 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. De groep van belanghebbenden 
organiseert regelmatig openbare 
raadplegingen, ook over geplande 
initiatieven, bevordert internationale 
samenwerking, moedigt de exploitatie van 
onderzoeks- en innovatieresultaten aan, 
en stimuleert de samenwerking en de 
creatie van synergieën met andere 
initiatieven in de EU en wereldwijd.

Amendement 381

Voorstel voor een verordening
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Artikel 122 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 122 bis
Onafhankelijke wetenschappelijke 

adviesraad
Naast de in artikel 19 omschreven taken 
voert de onafhankelijke wetenschappelijke 
adviesraad de volgende taken uit: 
a) input leveren met betrekking tot de 
wetenschappelijke, strategische en 
innovatieprioriteiten die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” moeten worden 
aangepakt, zoals vastgelegd in de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie en daaropvolgende 
werkprogramma’s of andere 
gelijkwaardige documenten, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften van de aangrenzende sectoren;
b) voorstellen doen om concrete 
synergie-effecten tot stand te brengen 
tussen de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” en de programma’s, 
beleidsmaatregelen en sectoren waar 
synergie-effecten een toegevoegde waarde 
hebben;
c) adviezen verstrekken aan de raad 
van bestuur over strategieën voor het 
bevorderen van wetenschappelijke 
excellentie;
d) input leveren aan het 
innovatiepanel.
De onafhankelijke wetenschappelijke 
adviesraad bestaat uit acht onafhankelijke 
vertegenwoordigers, die benoemd worden 
middels een open selectieprocedure 
overeenkomstig artikel 19, lid 4. Bij het 
lidmaatschap van de onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad wordt 
gezorgd voor geografisch en 



RR\1236994NL.docx 195/237 PE692.644v03-00

NL

genderevenwicht.
De onafhankelijke wetenschappelijke 
adviesraad stelt zijn reglement van orde 
vast.

Amendement 382

Voorstel voor een verordening
Artikel 123 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een onbevredigde 
behoefte op het gebied van 
volksgezondheid gedefinieerd als een 
behoefte die momenteel niet wordt 
aangepakt door de gezondheidszorgstelsels 
om redenen van beschikbaarheid of 
toegankelijkheid, bijvoorbeeld wanneer er 
geen bevredigende methode is voor 
diagnose, preventie of behandeling van een 
bepaalde aandoening of indien mensen 
beperkte toegang tot 
gezondheidszorginstellingen hebben 
vanwege kosten, afstand tot 
gezondheidszorg of wachttijden. Onder 
mensgerichte zorg wordt een benadering 
van zorg verstaan waarbij welbewust 
rekening wordt gehouden met het 
perspectief van personen, verzorgers, 
gezinnen en gemeenschappen en waarin zij 
worden beschouwd als deelnemers en als 
begunstigden van gezondheidszorgstelsels, 
die niet op basis van individuele ziekten 
maar op basis van hun behoeften en 
voorkeuren zijn georganiseerd.

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een onbevredigde 
behoefte op het gebied van 
volksgezondheid gedefinieerd als een 
gezondheidsbehoefte die momenteel niet 
wordt aangepakt door de 
gezondheidszorgstelsels om redenen van 
beschikbaarheid, betaalbaarheid of 
toegankelijkheid, bijvoorbeeld wanneer er 
geen bevredigende methode is voor 
diagnose, preventie of behandeling van een 
bepaald probleem op het gebied van de 
volksgezondheid, zowel overdraagbare en 
niet-overdraagbare ziekten of van een 
bepaalde aandoening of indien mensen 
beperkte toegang tot 
gezondheidszorginstellingen hebben 
vanwege kosten, inclusief betalingen uit 
eigen zak, afstand tot gezondheidszorg of 
wachttijden. In de definitie van 
onbevredigde behoefte op het gebied van 
volksgezondheid wordt ook rekening 
gehouden met de uitdagingen die zijn 
genoemd in recente rapporten van 
betrouwbare bronnen, zoals Europese 
agentschappen en organen alsook de 
Wereldgezondheidsorganisatie, met 
bijzondere aandacht voor de indicatoren 
en de lijst van prioritaire geneesmiddelen 
van WHO Europa. Onder mensgerichte 
zorg wordt een benadering van zorg 
verstaan waarbij welbewust rekening wordt 
gehouden met het perspectief van 
personen, verzorgers, gezinnen en 
gemeenschappen en waarin zij worden 
beschouwd als deelnemers en als 
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begunstigden van gezondheidszorgstelsels, 
die niet op basis van individuele ziekten 
maar op basis van hun behoeften en 
voorkeuren zijn georganiseerd.

Amendement 383

Voorstel voor een verordening
Artikel 123 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Acties onder contract die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” worden gefinancierd, 
kunnen klinische studies omvatten waarbij 
het doelgebied of het beoogde gebruik een 
onbevredigde behoefte op het gebied van 
volksgezondheid betreft die de bevolking 
van de Unie aanzienlijk treft of bedreigt.

2. Acties onder contract die door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” worden gefinancierd, 
kunnen klinische studies omvatten waarbij 
het doelgebied of het beoogde gebruik een 
onbevredigde behoefte op het gebied van 
volksgezondheid betreft die de bevolking 
van de Unie treft of bedreigt.

Amendement 384

Voorstel voor een verordening
Artikel 123 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deelnemers aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” gefinancierde acties 
onder contract moeten ervoor zorgen dat de 
producten en diensten die geheel of 
gedeeltelijk op basis van de resultaten van 
de acties onder contract worden ontwikkeld 
onder eerlijke en redelijke voorwaarden 
beschikbaar en toegankelijk zijn voor het 
publiek. Daartoe worden in voorkomend 
geval in het werkprogramma aanvullende 
exploitatieverplichtingen gespecificeerd 
die van toepassing zijn op specifieke acties 
onder contract.

3. Deelnemers aan door de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Initiatief voor innovatieve 
gezondheidszorg” gefinancierde acties 
onder contract moeten ervoor zorgen dat de 
producten en diensten die geheel of 
gedeeltelijk op basis van de resultaten van 
de acties onder contract worden ontwikkeld 
onder eerlijke en redelijke voorwaarden 
beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk 
zijn voor het publiek. Daartoe wordt in 
voorkomend geval in het werkprogramma 
van tevoren gespecificeerd of de actie een 
aangewezen actie is waarop deze 
aanvullende exploitatieverplichtingen van 
toepassing zijn, en dit wordt vermeld in de 
oproepen tot het indienen van voorstellen 
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of aanbestedingen.

Amendement 385

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de open technologische autonomie 
van de Unie op het gebied van 
elektronische componenten en systemen 
versterken om tegemoet te komen aan de 
toekomstige behoeften van verticale 
bedrijfstakken en van de economie in het 
algemeen. Het algemene doel is tegen 2030 
bij te dragen aan een verdubbeling van de 
waarde van het ontwerp en de productie 
van elektronische componenten en 
systemen in Europa, in overeenstemming 
met het gewicht van de Unie op het gebied 
van producten en diensten;

a) de open technologische autonomie 
en veerkracht van de Unie op het gebied 
van elektronische componenten en 
systemen versterken om tegemoet te 
komen aan de toekomstige behoeften van 
verticale bedrijfstakken en van de 
economie in het algemeen. Het algemene 
doel is tegen 2030 bij te dragen aan een 
verdubbeling van de waarde van het 
ontwerp en de productie van elektronische 
componenten en systemen in Europa, in 
overeenstemming met het gewicht van de 
Unie op het gebied van producten en 
diensten;

Amendement 386

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waarborgen dat componenten en 
systeemtechnologieën inspelen op de 
maatschappelijke en milieuproblemen van 
Europa. Het doel is deze inspanningen in 
overeenstemming te brengen met het beleid 
van de Unie inzake energie-efficiëntie en 
een bijdrage te leveren aan de 
vermindering van het energieverbruik met 
32,5 % in 2030.

c) waarborgen dat componenten en 
systeemtechnologieën inspelen op de 
maatschappelijke en milieuproblemen van 
Europa, waaronder 
hulpbronnenefficiëntie. Het doel is deze 
inspanningen in overeenstemming te 
brengen met het beleid van de Unie inzake 
energie-efficiëntie en circulariteit, met 
inbegrip van beginselen inzake ecologisch 
ontwerp. 

Amendement 387
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Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ontwerp- en productiecapaciteit in 
Europa opzetten voor strategische 
toepassingsgebieden;

a) onderzoek en innovatie 
ondersteunen om ontwerp- en 
productiecapaciteit in Europa op te zetten 
voor strategische toepassingsgebieden;

Amendement 388

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een evenwichtige portefeuille van 
grote en kleine projecten ontwikkelen om 
de snelle overdracht van technologieën van 
het onderzoeksniveau naar de industriële 
omgeving te ondersteunen;

b) een evenwichtige portefeuille van 
grote en kleine projecten ontwikkelen om 
de snelle overdracht van technologieën van 
het onderzoeksniveau naar de industriële 
omgeving, met inbegrip van kmo’s, te 
ondersteunen; 

Amendement 389

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) over de gehele Unie een dynamisch 
ecosysteem op basis van digitale 
waardeketens opbouwen met 
vereenvoudigde toegang voor 
nieuwkomers;

c) over de gehele Unie een dynamisch 
ecosysteem op basis van digitale 
waardeketens opbouwen met 
vereenvoudigde toegang voor 
nieuwkomers, ook voor start-ups en 
kmo’s, alsmede maatschappelijke 
organisaties;

Amendement 390

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 2 – punt c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen uit de mededeling 
van de Commissie “Digitaal kompas 
2030: de Europese aanpak voor het 
digitale decennium” (maart 2021), met 
name de doelstellingen betreffende 
halfgeleiders, ICT-specialisten en 
digitalisering van bedrijfsmodellen.

Amendement 391

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) componententechnologieën 
versterken die veiligheid, vertrouwen en 
energie-efficiëntie garanderen voor kritieke 
infrastructuur en sectoren in Europa;

d) componententechnologieën 
versterken die veiligheid, vertrouwen, 
betere prestaties en energie-efficiëntie 
garanderen voor kritieke infrastructuur en 
sectoren in Europa;

Amendement 392

Voorstel voor een verordening
Artikel 124 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zorgen voor samenhang tussen de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie van het initiatief en het EU-
beleid, zodat elektronische componenten 
en systeemtechnologieën een efficiënte 
bijdrage leveren.

f) zorgen voor samenhang tussen de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie van het initiatief en het EU-
beleid, zodat elektronische componenten 
en systeemtechnologieën een efficiënte 
bijdrage leveren, ook middels van 
openbronoplossingen.

Amendement 393

Voorstel voor een verordening
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Artikel 126 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de particuliere leden, bestaande uit 
de volgende brancheorganisaties en de 
entiteiten waaruit ze bestaan: de vereniging 
AENEAS, naar Frans recht waarvan de 
zetel gevestigd is te Parijs (Frankrijk); de 
branchevereniging ARTEMIS 
(ARTEMISIA), naar Nederlands recht 
waarvan de zetel gevestigd is te Eindhoven 
(Nederland); en de vereniging EPoSS e.V., 
naar Duits recht waarvan de zetel gevestigd 
is te Berlijn (Duitsland).

b) de particuliere leden, bestaande uit 
de volgende brancheorganisaties die de 
entiteiten vertegenwoordigen waaruit ze 
bestaan: de vereniging AENEAS, naar 
Frans recht waarvan de zetel gevestigd is te 
Parijs (Frankrijk); de branchevereniging 
ARTEMIS (ARTEMISIA), naar 
Nederlands recht waarvan de zetel 
gevestigd is te Eindhoven (Nederland); en 
de vereniging EPoSS e.V., naar Duits recht 
waarvan de zetel gevestigd is te Berlijn 
(Duitsland).

Amendement 394

Voorstel voor een verordening
Artikel 126 – lid 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de overeenkomstig artikel 7 te 
selecteren geassocieerde leden.

Amendement 395

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gedurende de in artikel 3 bepaalde 
periode leveren de deelnemende staten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” een totale 
bijdrage die ten minste gelijk is aan het 
bedrag van de in artikel 127 bedoelde 
bijdrage van de Unie aan de operationele 
kosten.

1. Gedurende de in artikel 3 bepaalde 
periode leveren de deelnemende staten van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” een totale 
bijdrage die evenredig is aan het bedrag 
van de in artikel 127 bedoelde bijdrage van 
de Unie aan de operationele kosten.

Amendement 396
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Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In overeenstemming met artikel 
26, lid 2, maken de particuliere leden 
afspraken over de verdeling van hun 
collectieve bijdragen aan zowel de 
operationele kosten als de administratieve 
kosten van de Gezamenlijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën”.

Amendement 397

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde bijdragen 
bestaan uit bijdragen zoals vastgelegd in 
artikel 11, lid 4. De in lid 2 bedoelde 
bijdragen bestaan uit bijdragen zoals 
vastgelegd in artikel 11, lid 1, met inbegrip 
van ten minste 2 489 074 000 EUR aan 
bijdragen zoals vastgelegd in artikel 11, 
lid 1, punt a). De in lid 3 bedoelde 
bijdragen bestaan uit bijdragen zoals 
vastgelegd in artikel 11, lid 1, punt c).

4. De in lid 1 bedoelde bijdragen 
bestaan uit bijdragen zoals vastgelegd in 
artikel 11, lid 4. De in lid 2 bedoelde 
bijdragen bestaan uit bijdragen zoals 
vastgelegd in artikel 11, lid 1. De in lid 3 
bedoelde bijdragen bestaan uit bijdragen 
zoals vastgelegd in artikel 11, lid 1, 
punt c).

Amendement 398

Voorstel voor een verordening
Artikel 128 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke deelnemende staat heeft het 
recht om op basis van zijn nationale 
strategische prioriteiten en in naar 
behoren gerechtvaardigde gevallen een 
veto uit te spreken ten aanzien van alle 
kwesties die verband houden met het 
gebruik van zijn eigen nationale 
financiële bijdragen aan de 
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Gemeenschappelijke Onderneming. De 
rechtvaardiging wordt openbaar 
bekendgemaakt om ervoor te zorgen dat 
het vetorecht op een transparante, 
gerechtvaardigde en evenredige manier 
wordt uitgeoefend.

Amendement 399

Voorstel voor een verordening
Artikel 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 129 Schrappen
Bijdragen van de deelnemende staten
1. Alle deelnemende staten 
vertrouwen de uitvoering van hun 
bijdragen aan deelnemers aan acties 
onder contract in de desbetreffende 
deelnemende staat toe aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” door 
middel van door de Gemeenschappelijke 
Onderneming gesloten 
subsidieovereenkomsten. Ook de betaling 
van hun bijdragen aan de deelnemers 
vertrouwen zij toe aan de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën”. Zij 
specificeren de bedragen die bestemd zijn 
voor acties onder contract.
2. De begunstigden van acties onder 
contract van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” ondertekenen één 
subsidieovereenkomst met de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën”. De 
gedetailleerde regels van de 
subsidieovereenkomst, waaronder het 
respectieve kader voor intellectuele-
eigendomsrechten, zijn in 
overeenstemming met de regels van 
Horizon Europa.
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3. Met juridisch bindende 
overeenkomsten tussen de entiteiten die 
daartoe door elke deelnemende staat zijn 
aangewezen enerzijds en de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” anderzijds 
verbinden de deelnemende staten zich 
ertoe het volledige bedrag van hun 
bijdragen te betalen. Dergelijke 
overeenkomsten worden vóór de 
vaststelling van het werkprogramma 
gesloten.
4. De raad van bestuur houdt naar 
behoren rekening met de in lid 3 bedoelde 
overeenkomsten bij de vaststelling van de 
uitgavenramingen van de desbetreffende 
onderzoeks- en innovatieactiviteiten, 
teneinde het evenwichtsbeginsel van de 
begroting van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” te waarborgen.
5. De uitvoerend directeur legt de in 
lid 3 bedoelde overeenkomsten voor aan 
de raad van bestuur ter ondersteuning 
van de uitgavenramingen van de daarmee 
verband houdende onderzoeks- en 
innovatieactiviteiten.
6. Andere regelingen voor de 
samenwerking tussen de deelnemende 
staten en de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” en voor de 
verbintenissen met betrekking tot de in 
lid 1 bedoelde bijdragen worden 
vastgesteld door middel van 
overeenkomsten die worden gesloten 
tussen de daartoe door elke deelnemende 
staat aangewezen entiteiten en de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën”.

Amendement 400

Voorstel voor een verordening



PE692.644v03-00 204/237 RR\1236994NL.docx

NL

Artikel 130 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) particuliere investeringen met het 
oog op de industrialisering van de 
resultaten van de projecten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen 
“Digitale sleuteltechnologieën” en Ecsel;

a) investeringen met het oog op de 
industrialisering van de resultaten van de 
projecten van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen “Digitale 
sleuteltechnologieën” en Ecsel;

Amendement 401

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) projecten in het kader van het 
belangrijke project van 
gemeenschappelijk Europees belang 
inzake micro-elektronica en zijn 
potentiële opvolger;

Amendement 402

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) activiteiten om het ecosysteem ter 
ondersteuning van de samenwerking tussen 
gebruikers en leveranciers van technologie 
te ontwikkelen.

e) activiteiten om het ecosysteem ter 
ondersteuning van de samenwerking tussen 
gebruikers en leveranciers van technologie 
te ontwikkelen, ook met projecten in het 
kader van gidsinitiatieven;

Amendement 403

Voorstel voor een verordening
Artikel 130 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) informatie- en 
verspreidingsactiviteiten;
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Amendement 404

Voorstel voor een verordening
Artikel 131 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de wetenschappelijke adviesraad.

Amendement 405

Voorstel voor een verordening
Artikel 136 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De voorzitter kan andere personen 
uitnodigen om zijn vergaderingen als 
waarnemer bij te wonen, met name 
vertegenwoordigers van regionale 
autoriteiten binnen de Unie, 
vertegenwoordigers van verenigingen van 
kleine en middelgrote ondernemingen en 
vertegenwoordigers van andere organen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën”.

5. De voorzitter kan andere personen 
uitnodigen om zijn vergaderingen als 
waarnemer bij te wonen, met name 
vertegenwoordigers van regionale 
autoriteiten binnen de Unie, 
vertegenwoordigers van verenigingen van 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties en 
vertegenwoordigers van andere organen 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën”.

Amendement 406

Voorstel voor een verordening
Artikel 139 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De raad van particuliere leden kan 
geselecteerde leden van de academische 
wereld en maatschappelijke organisaties 
uitnodigen om als waarnemers aan de 
vergaderingen deel te nemen. Zij 
ontvangen alle relevante documenten en 
kunnen, zonder stemrecht, aan de 
beraadslagingen deelnemen.
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Amendement 407

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stelt het in artikel 4 en artikel 124 
bedoelde ontwerp van de strategische 
agenda voor onderzoek en innovatie ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” op en 
werkt het regelmatig bij, rekening houdend 
met de input van de openbare instanties;

a) ontwikkelt input, ook via een 
openbare raadpleging, voor het opstellen 
en regelmatig bijwerken van het in 
artikel 4 en artikel 124 bedoelde ontwerp 
van de strategische agenda voor onderzoek 
en innovatie ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën”, rekening houdend 
met de input van de openbare instanties en 
het forum van adviserende 
belanghebbenden;

Amendement 408

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) organiseert een forum van 
adviserende belanghebbenden dat 
openstaat voor alle publieke en private 
belanghebbenden op het gebied van 
elektronische componenten en systemen, 
om hen te informeren en feedback in te 
winnen over het ontwerp van de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie voor een bepaald jaar;

c) onverminderd artikel 21 
organiseert een forum van adviserende 
belanghebbenden dat openstaat voor alle 
publieke en private belanghebbenden op 
het gebied van elektronische componenten 
en systemen, met name verenigingen en 
vertegenwoordigers van kmo’s en 
maatschappelijke organisaties, om hen te 
informeren en input en feedback in te 
winnen over het ontwerp van de 
strategische agenda voor onderzoek en 
innovatie en het werkprogramma voor een 
bepaald jaar;

Amendement 409

Voorstel voor een verordening
Artikel 140 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 140 bis
Wetenschappelijke adviesraad

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Digitale 
sleuteltechnologieën” richt een 
onafhankelijke wetenschappelijke 
adviesraad op, zoals bedoeld in de 
artikelen 19 en 131, teneinde 
wetenschappelijk advies in te winnen van 
onafhankelijke academische deskundigen 
op hoog niveau. 
2. De onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad heeft niet 
meer dan 15 permanente leden en kiest 
zijn voorzitter uit de leden voor een 
periode van twee jaar. 
3. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad kan op eigen 
initiatief of op verzoek van de raad van 
bestuur en andere organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Digitale sleuteltechnologieën” advies 
uitbrengen. 
4. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad werkt samen met 
de relevante adviesorganen die zijn 
opgericht in het kader van Horizon 
Europa. 

Amendement 410

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit van de Unie in de 
sector van het luchtverkeersbeheer (ATM) 
versterken en integreren, waardoor deze 
veerkrachtiger wordt en beter aanpasbaar 
aan schommelingen in het verkeer en 

a) de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit van de Unie in de 
sector van het luchtverkeersbeheer (ATM) 
versterken en integreren, waardoor deze 
veerkrachtiger wordt en beter aanpasbaar 
aan schommelingen in het verkeer en 
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tegelijkertijd de naadloze exploitatie van 
alle luchtvaartuigen mogelijk wordt 
gemaakt;

tegelijkertijd de naadloze exploitatie van 
alle luchtvaartuigen mogelijk wordt 
gemaakt, ook op luchthavens met 
verschillende ATM-voorwaarden;

Amendement 411

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) middels innovatie het 
concurrentievermogen van het bemande en 
onbemande luchtvervoer in de Unie en de 
markten voor ATM-diensten versterken om 
de economische groei in de Unie te 
ondersteunen;

b) middels innovatie het 
concurrentievermogen van het luchtvervoer 
in de Unie en de markten voor ATM-
diensten versterken om de economische 
groei in de Unie te ondersteunen;

Amendement 412

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de marktintroductie van innovatieve 
oplossingen ontwikkelen en versnellen om 
het gemeenschappelijke Europese 
luchtruim op te zetten als het meest 
efficiënte en milieuvriendelijke luchtruim 
ter wereld.

c) de marktintroductie van innovatieve 
oplossingen ontwikkelen en versnellen om 
het gemeenschappelijke Europese 
luchtruim op te zetten als het veiligste, 
meest efficiënte en milieuvriendelijke 
luchtruim ter wereld waarmee wordt 
bijgedragen tot de vermindering van de 
luchtvervuiling en geluidshinder.

Amendement 413

Voorstel voor een verordening
Artikel 142 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de planning en de vaststelling van 
prioriteiten coördineren wat de 
inspanningen van de Unie voor het 

e) de planning en de vaststelling van 
prioriteiten coördineren wat de 
inspanningen van de Unie voor het 
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moderniseren van het luchtverkeersbeheer 
betreft, uitgaande van een op een 
consensus gebaseerd proces tussen de 
belanghebbenden op het gebied van 
luchtverkeersbeheer;

moderniseren van het luchtverkeersbeheer 
betreft, uitgaande van een op een 
consensus gebaseerd proces tussen de 
belanghebbenden op het gebied van 
luchtverkeersbeheer, en hierbij verder te 
gaan dan het verbeteren van de efficiëntie 
van afzonderlijke vluchten ook om de 
totale capaciteit voortdurend aan te 
passen op basis van de technologische 
vooruitgang;

Amendement 414

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Europese Organisatie voor de 
veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol), 
vertegenwoordigd door haar agentschap, na 
kennisgeving door middel van een 
verbintenisbrief van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim”;

b) de Europese Organisatie voor de 
veiligheid van de luchtvaart (Eurocontrol), 
vertegenwoordigd door haar agentschap, na 
kennisgeving door middel van een 
verbintenisbrief van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim”, 
zonder afbreuk te doen aan de rechten 
van andere leden, met name kmo’s, zoals 
vastgelegd in deze verordening en ander 
desbetreffend Unierecht;

Amendement 415

Voorstel voor een verordening
Artikel 144 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde stichtende leden, na 
kennisgeving door middel van een 
verbintenisbrief van hun besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 

c) de in bijlage III bij deze 
verordening vermelde stichtende leden, na 
kennisgeving door middel van een 
verbintenisbrief van hun besluit om toe te 
treden tot de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Derde ATM-onderzoek in 
het kader van het gemeenschappelijk 
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gemeenschappelijk Europees luchtruim”; Europees luchtruim”, dat stoelt op een 
billijk evenwicht tussen de van de Unie 
ontvangen financiering en de toegezegde 
bijdrage in natura, zonder afbreuk te doen 
aan de rechten van andere leden, met 
name kmo’s, zoals vastgelegd in deze 
verordening en ander desbetreffend 
Unierecht;

Amendement 416

Voorstel voor een verordening
Artikel 146 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De particuliere leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
dragen gedurende de in artikel 3 bepaalde 
periode in totaal ten minste 
500 000 000 EUR bij, waarvan maximaal 
25 000 000 EUR bestemd is voor 
administratieve kosten, of zorgen ervoor 
dat hun samenstellende of gelieerde 
entiteiten deze bijdrage leveren.

1. De particuliere leden van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
dragen gedurende de in artikel 3 bepaalde 
periode in totaal ten minste 500 000 000 
EUR bij, waarvan maximaal 25 000 000 
EUR bestemd is voor administratieve 
kosten, of zorgen er collectief voor dat hun 
samenstellende of gelieerde entiteiten deze 
bijdrage leveren.

Amendement 417

Voorstel voor een verordening
Artikel 150 – lid 2 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een vertegenwoordiger van de 
relevante wetenschappelijke instellingen of 
de relevante wetenschappelijke 
gemeenschap, aangewezen door hun 
vertegenwoordigende organisatie op 
Europees niveau:

g) een vertegenwoordiger van de 
relevante wetenschappelijke instellingen of 
de relevante wetenschappelijke 
gemeenschap, inclusief die met specifieke 
deskundigheid op het gebied van milieu 
en klimaat, aangewezen door hun 
vertegenwoordigende organisatie op 
Europees niveau;
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Amendement 418

Voorstel voor een verordening
Artikel 150 – lid 2 – punt j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) een vertegenwoordiger van 
relevante maatschappelijke organisaties;

Amendement 419

Voorstel voor een verordening
Artikel 152 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 18 genoemde taken 
voert de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” de 
volgende taken uit:

Naast de in artikel 18 genoemde taken 
voert de uitvoerend directeur van de 
Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het 
gemeenschappelijk Europees luchtruim” 
onder instructie van de raad van bestuur 
de volgende taken uit:

Amendement 420

Voorstel voor een verordening
Artikel 153 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het wetenschappelijk comité 
bestaat uit niet meer dan 15 permanente 
leden.

2. Het wetenschappelijk comité 
bestaat uit niet meer dan 15 permanente 
leden, waarbij de aanwezigheid van 
deskundigen op het gebied van klimaat en 
milieu wordt gewaarborgd.

Amendement 421

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de technologische soevereiniteit 
van Europa bevorderen op het gebied van 
toekomstige slimme netwerken en diensten 
door de huidige industriële troeven te 
versterken en het toepassingsgebied te 
verruimen van 5G-connectiviteit naar de 
bredere strategische waardeketen, met 
inbegrip van cloudgebaseerde 
dienstverlening alsook componenten en 
apparaten;

a) de technologische soevereiniteit 
van Europa bevorderen op het gebied van 
cyberbeveiliging, veerkracht en 
toekomstige slimme netwerken en diensten 
door de huidige industriële troeven te 
versterken en het toepassingsgebied te 
verruimen van 5G-connectiviteit naar de 
bredere strategische waardeketen, met 
inbegrip van cloudgebaseerde 
dienstverlening alsook componenten en 
apparaten;

Amendement 422

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de strategische routekaarten van 
een breder scala aan industriële spelers op 
elkaar afstemmen, waaronder niet alleen 
die van de telecommunicatiesector, maar 
ook van actoren op het gebied van het 
internet der dingen, de cloud en onderdelen 
en apparaten;

b) de strategische routekaarten van 
een breder scala aan industriële spelers op 
elkaar afstemmen, waaronder niet alleen 
die van de telecommunicatiesector, maar 
ook van actoren op het gebied van het 
internet der dingen, de cloud, kmo’s en 
start-ups op hetzelfde gebied en 
onderdelen en apparaten;

Amendement 423

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Europese technologische en 
wetenschappelijke excellentie bevorderen 
ter ondersteuning van Europees leiderschap 
om tegen 2030 6G-systemen vorm te geven 
en te beheren;

c) Europese technologische en 
wetenschappelijke excellentie bevorderen 
ter ondersteuning van Europees leiderschap 
om tegen 2030 6G-systemen vorm te geven 
en te beheren, alsmede andere relevante 
nieuwe communicatietechnologieën;
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Amendement 424

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de uitrol van digitale infrastructuur 
en het gebruik van digitale oplossingen op 
de Europese markten versterken, met name 
door te zorgen voor een strategisch 
coördinatiemechanisme voor het digitaal 
programma van CEF2 en voor synergieën 
binnen CEF2 en met het programma 
Digitaal Europa en InvestEU als onderdeel 
van het toepassingsgebied en de 
governance van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten”;

d) de uitrol van digitale infrastructuur 
en het gebruik van digitale producten en 
technologieën op de Europese markten 
versterken, met name door te zorgen voor 
een strategisch coördinatiemechanisme 
voor het digitaal programma van CEF2 en 
voor synergieën binnen CEF2 en met het 
programma Digitaal Europa en InvestEU 
als onderdeel van het toepassingsgebied en 
de governance van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten”;

Amendement 425

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) digitale innovatie vergemakkelijken 
tegen 2030, teneinde te voldoen aan de 
behoeften van de Europese markt en aan de 
eisen van het overheidsbeleid, met inbegrip 
van de hoogste eisen van verticale 
bedrijfstakken, en maatschappelijke eisen 
op het gebied van onder meer veiligheid, 
energie-efficiëntie en elektromagnetische 
velden;

f) digitale innovatie vergemakkelijken 
tegen 2030, teneinde te voldoen aan de 
behoeften van de Europese markt en aan de 
eisen van het overheidsbeleid, met inbegrip 
van de hoogste eisen van verticale 
bedrijfstakken, en maatschappelijke eisen 
op het gebied van onder meer veiligheid, 
beveiliging, energie-efficiëntie en 
elektromagnetische velden;

Amendement 426

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) op billijke, transparante en open 
wijze de ontwikkeling van de hoogste 
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normen voor 6G-innovatie bevorderen;

Amendement 427

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen uit de mededeling 
van de Commissie over het digitaal 
kompas 2030, met name de doelstellingen 
betreffende connectiviteit, clouddiensten 
en ICT-specialisten;

Amendement 428

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 1 – punt g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) bijdragen aan het verkleinen van 
de connectiviteitskloof in de gebieden in 
de Europese perifere gebieden zoals 
eilanden, ultraperifere gebieden alsook 
dunbevolkte en plattelandsgebieden.

Amendement 429

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontwikkeling te 
vergemakkelijken van technologieën die 
aan geavanceerde communicatievereisten 
kunnen voldoen en tegelijkertijd steun te 
bieden aan Europese excellentie op het 
gebied van slimme netwerken en 
technologie en architecturen van diensten 
en de evolutie daarvan naar 6G, met 
inbegrip van sterke Europese standpunten 

a) de ontwikkeling te 
vergemakkelijken van technologieën die 
aan geavanceerde communicatievereisten 
kunnen voldoen en tegelijkertijd steun te 
bieden aan Europese excellentie op het 
gebied van slimme netwerken en 
technologie en architecturen van diensten 
en de evolutie daarvan naar 6G, alsmede 
nieuwe relevante 
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inzake normen, essentiële octrooien en de 
vaststelling van essentiële vereisten, zoals 
spectrumbanden die in de toekomst nodig 
zullen zijn voor geavanceerde slimme 
netwerktechnologieën;

communicatietechnologieën, met inbegrip 
van sterke Europese standpunten inzake 
normen, essentiële octrooien en de 
vaststelling van essentiële vereisten, zoals 
spectrumbanden die in de toekomst nodig 
zullen zijn voor geavanceerde slimme 
netwerktechnologieën;

Amendement 430

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de positie van de bedrijfstak van de 
Unie in de wereldwijde waardeketen van 
slimme netwerken en diensten te 
versterken door een kritische massa van 
publieke en private actoren tot stand te 
brengen, met name door de bijdrage van 
actoren op het gebied van software en het 
internet der dingen te vergroten, een 
hefboomwerking te creëren voor nationale 
initiatieven en de opkomst van nieuwe 
actoren te ondersteunen;

e) de positie van de bedrijfstak van de 
Unie, met name kmo’s, in de wereldwijde 
waardeketen van slimme netwerken en 
diensten te versterken door een kritische 
massa van publieke en private actoren tot 
stand te brengen, met name door de 
bijdrage van actoren op het gebied van 
software en het internet der dingen te 
vergroten, een hefboomwerking te creëren 
voor nationale initiatieven en de opkomst 
van nieuwe actoren te ondersteunen;

Amendement 431

Voorstel voor een verordening
Artikel 159 – lid 2 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de afstemming op ethische en 
veiligheidsvereisten te ondersteunen door 
ze op te nemen in de strategische agenda’s 
voor onderzoek en innovatie en waar nodig 
input te leveren voor het wetgevingsproces 
van de Unie.

f) de afstemming op ethische en 
veiligheidsvereisten te ondersteunen, met 
name privacy en beveiliging door 
ontwerp, door ze op te nemen in de 
strategische agenda’s voor onderzoek en 
innovatie en waar nodig input te leveren 
voor het wetgevingsproces van de Unie.

Amendement 432
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Voorstel voor een verordening
Artikel 160 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bijdragen aan de werkprogramma’s 
van andere programma’s van de Unie, 
zoals het digitaal programma van CEF 2, 
het programma Digitaal Europa en 
InvestEU, die activiteiten uitvoeren op het 
gebied van slimme netwerken en diensten;

a) op verzoek bijdragen aan de 
werkprogramma’s van andere 
programma’s van de Unie, zoals het 
digitaal programma van CEF 2, het 
programma Digitaal Europa en InvestEU, 
die activiteiten uitvoeren op het gebied van 
slimme netwerken en diensten;

Amendement 433

Voorstel voor een verordening
Artikel 160 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in samenwerking met de 
Commissie en de bevoegde relevante 
financieringsorganen Europese 
proefprojecten en uitrolinitiatieven op het 
gebied van slimme netwerken en diensten 
coördineren, zoals de pan-Europese 5G-
corridors voor verbonden en 
geautomatiseerde mobiliteit in het kader 
van het digitaal programma van CEF2;

b) in samenwerking met de 
Commissie en de bevoegde relevante 
financieringsorganen Europese 
proefprojecten en uitrolinitiatieven op het 
gebied van slimme netwerken en diensten 
faciliteren, zoals de pan-Europese 5G-
corridors voor verbonden en 
geautomatiseerde mobiliteit in het kader 
van het digitaal programma van CEF2;

Amendement 434

Voorstel voor een verordening
Artikel 160 – alinea 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de strategische toepassingsagenda’s 
voor de pan-Europese 5G-corridors voor 
verbonden en geautomatiseerde mobiliteit 
ontwikkelen en coördineren, waarbij de 
belanghebbende partijen worden 
betrokken. Deze agenda’s zijn 
programmeringsdocumenten die de duur 
van het digitaal programma van CEF2 
bestrijken en waarin een 

d) feedback leveren voor de 
strategische toepassingsagenda’s voor de 
pan-Europese 5G-corridors voor verbonden 
en geautomatiseerde mobiliteit en deze 
ontwikkelen, waarbij de belanghebbende 
partijen worden betrokken. Deze agenda’s 
zijn indicatieve 
programmeringsdocumenten die de duur 
van het digitaal programma van CEF2 
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gemeenschappelijke visie wordt 
vastgesteld voor de ontwikkeling van 
ecosystemen die gebruikmaken van 5G en 
de onderliggende vereisten voor netwerken 
en diensten, en waarin uitroldoelstellingen 
en routekaarten alsook potentiële 
samenwerkingsmodellen worden bepaald.

bestrijken en waarin een 
gemeenschappelijke visie wordt 
vastgesteld voor de ontwikkeling van 
ecosystemen die gebruikmaken van 5G en 
de onderliggende vereisten voor netwerken 
en diensten, en waarin uitroldoelstellingen 
en routekaarten alsook potentiële 
samenwerkingsmodellen worden bepaald.

Amendement 435

Voorstel voor een verordening
Artikel 161 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de 5G-infrastructuurvereniging, na 
kennisgeving door middel van een 
verbintenisbrief van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten”.

b) de EDCTP-associatie, een non-
profitorganisatie naar Nederlands recht, na 
kennisgeving van haar besluit om 
onvoorwaardelijk toe te treden tot de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Mondiale gezondheid EDCTP3” door 
middel van een verbintenisbrief, zonder 
afbreuk te doen aan de rechten van de 
leden, met name kmo’s, zoals vastgelegd 
in deze verordening en ander 
desbetreffend Unierecht.

Amendement 436

Voorstel voor een verordening
Artikel 164 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) spin-offactiviteiten op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling;

a) spin-offactiviteiten op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling, met 
inbegrip van openbronsoftware en -
technologieën;

Amendement 437

Voorstel voor een verordening
Artikel 164 – alinea 1 – punt b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan normalisatie; b) bijdragen aan normalisatie, met 
inbegrip van open normen;

Amendement 438

Voorstel voor een verordening
Artikel 164 – alinea 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bijdragen aan activiteiten van de 
5G-infrastructuurvereniging en andere 
groepen of verenigingen van 
belanghebbenden op het gebied van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten” die niet 
worden gefinancierd in het kader van een 
subsidie van de Unie;

e) bijdragen aan activiteiten inzake 
onderzoek, ontwikkeling en uitrol van de 
5G-infrastructuurvereniging en andere 
groepen of verenigingen van 
belanghebbenden op het gebied van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten” die niet 
worden gefinancierd in het kader van een 
subsidie van de Unie;

Amendement 439

Voorstel voor een verordening
Artikel 164 – alinea 1 – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) activiteiten om het ecosysteem te 
ontwikkelen, waaronder het opzetten van 
samenwerking met verticale markten;

f) activiteiten om het ecosysteem te 
ontwikkelen, waaronder het opzetten van 
open, interoperabele en coöperatieve 
communicatietechnologieën en -
netwerken en samenwerking met verticale 
markten;

Amendement 440

Voorstel voor een verordening
Artikel 164 – alinea 1 – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) activiteiten om de resultaten g) activiteiten om de resultaten 
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wereldwijd te verspreiden teneinde een 
consensus te bereiken over ondersteunde 
technologieën ter voorbereiding van 
toekomstige normen;

wereldwijd te verspreiden teneinde een 
consensus te bereiken over ondersteunde 
technologieën ter voorbereiding van 
toekomstige normen, ook door middel van 
de waardeketen;

Amendement 441

Voorstel voor een verordening
Artikel 165 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de wetenschappelijke adviesraad.

Amendement 442

Voorstel voor een verordening
Artikel 168 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) strategische toepassingsagenda’s 
vaststellen en, indien nodig, wijzigen 
gedurende de looptijd van het digitale 
programma van CEF2;

a) strategische toepassingsagenda’s 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
vaststellen en, indien nodig, wijzigen 
gedurende de looptijd van het digitale 
programma van CEF2;

Amendement 443

Voorstel voor een verordening
Artikel 168 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) waarborgen dat bij alle activiteiten 
van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten” rekening 
wordt gehouden met de 
cyberbeveiligingswetgeving van de Unie 
en de bestaande en toekomstige 
gecoördineerde richtsnoeren van de 
lidstaten;

b) waarborgen dat de 
cyberbeveiligingswetgeving van de Unie 
en de bestaande en toekomstige 
gecoördineerde richtsnoeren van de 
lidstaten correct worden uitgevoerd en in 
aanmerking worden genomen bij alle 
activiteiten van de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten”;
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Amendement 444

Voorstel voor een verordening
Artikel 168 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) synergieën en complementariteit 
met de andere relevante programma’s van 
de Unie bevorderen, alsook tussen de 
digitale, de vervoers- en de energiesector 
van CEF2 door de vaststelling van 
actiegebieden en bijdragen aan de 
werkprogramma’s.

c) synergieën en complementariteit 
met de andere relevante programma’s van 
de Unie bevorderen, alsook tussen de 
digitale, de vervoers- en de energiesector 
van CEF2 door de vaststelling van 
actiegebieden en eventuele bijdragen aan 
de werkprogramma’s.

Amendement 445

Voorstel voor een verordening
Artikel 169 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 169 bis
Wetenschappelijke adviesraad

1. De Gemeenschappelijke 
Onderneming “Slimme netwerken en 
diensten” richt een onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad op, zoals 
bedoeld in de artikelen 19 en 165, 
teneinde wetenschappelijk advies in te 
winnen van onafhankelijke academische 
deskundigen op hoog niveau. 
2. De onafhankelijke 
wetenschappelijke adviesraad heeft niet 
meer dan 15 permanente leden en kiest 
zijn voorzitter uit de leden voor een 
periode van twee jaar. 
3. De onafhankelijke 
wetenschappelijke raad kan op eigen 
initiatief of op verzoek van de raad van 
bestuur en andere organen van de 
Gemeenschappelijke Onderneming 
“Slimme netwerken en diensten” advies 
uitbrengen.
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Amendement 446

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt voortdurend toezicht 
gehouden op de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen en 
deze worden regelmatig getoetst 
overeenkomstig hun financiële regels, om 
te zorgen voor een zo groot mogelijke 
impact en excellentie en voor een zo 
efficiënt mogelijk gebruik van de 
middelen. De resultaten van het toezicht en 
de periodieke toetsingen worden 
meegenomen in het toezicht op de 
Europese partnerschappen en de evaluaties 
van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen als onderdeel van de 
evaluaties van Horizon Europa.

1. Er wordt voortdurend toezicht 
gehouden op de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen en 
deze worden regelmatig getoetst 
overeenkomstig hun financiële regels, om 
te zorgen voor een zo groot mogelijke 
impact, excellentie, maatschappelijke 
toegevoegde waarde en voor een zo 
doeltreffend en efficiënt mogelijk gebruik 
van de middelen. De resultaten van het 
toezicht en de periodieke toetsingen 
worden meegenomen in het toezicht op de 
Europese partnerschappen en de evaluaties 
van de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen als onderdeel van de 
evaluaties van Horizon Europa. Dit 
toezicht en deze toetsingen leiden niet tot 
een vergroting van de administratieve 
lasten voor de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen of hun begunstigden.

Amendement 447

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen organiseren doorlopend 
toezicht op hun beheeractiviteiten en 
periodieke toetsingen van de outputs, 
resultaten en effecten van hun projecten die 
overeenkomstig [artikel 45] van en 
[bijlage III] bij de Horizon Europa-
verordening worden uitgevoerd. Dit 
toezicht omvat:

2. De Gemeenschappelijke 
Ondernemingen organiseren doorlopend 
toezicht op het beheer en de uitvoering 
van de activiteiten en periodieke toetsingen 
van de outputs, resultaten en effecten van 
hun projecten die overeenkomstig 
[artikel 45] van en [bijlagen III en V] bij 
de Horizon Europa-verordening worden 
uitgevoerd. Dit toezicht wordt in beknopt 
formaat en tijdig op de respectieve website 
van elke gemeenschappelijke 
onderneming bekendgemaakt en omvat:



PE692.644v03-00 222/237 RR\1236994NL.docx

NL

Amendement 448

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie over de mate van 
mainstreaming van sociale wetenschappen 
en geesteswetenschappen, de verhouding 
tussen lagere en hogere niveaus van 
technologische paraatheid in gezamenlijk 
onderzoek, de vooruitgang bij het 
verbreden van de deelname van landen, de 
geografische samenstelling van consortia 
in samenwerkingsprojecten, het gebruik 
van de in twee fasen verlopende 
indienings- en evaluatieprocedure, de 
maatregelen gericht op het 
vergemakkelijken van 
samenwerkingsverbanden in Europees 
onderzoek en Europese innovatie, het 
gebruik van de toetsing van de evaluatie en 
het aantal en de soorten klachten, het 
klimaatmainstreamingniveau en 
gerelateerde uitgaven, deelname van kleine 
en middelgrote ondernemingen, deelname 
van de particuliere sector, de 
genderverhouding bij deelname aan 
gefinancierde acties, evaluatiepanels, raden 
en adviesgroepen, het 
medefinancieringspercentage, de 
complementaire en cumulatieve 
financiering uit andere fondsen van de 
Unie, de subsidietoekenningstermijn, de 
mate van internationale samenwerking, 
betrokkenheid van burgers en deelname 
van het maatschappelijk middenveld;

b) informatie over de mate van 
mainstreaming van sociale wetenschappen 
en geesteswetenschappen, de verhouding 
tussen lagere en hogere niveaus van 
technologische paraatheid in gezamenlijk 
onderzoek, de vooruitgang bij het 
verbreden van de deelname van landen, de 
geografische samenstelling van consortia 
in samenwerkingsprojecten, het gebruik 
van de in twee fasen verlopende 
indienings- en evaluatieprocedure, de 
maatregelen gericht op het 
vergemakkelijken van 
samenwerkingsverbanden in Europees 
onderzoek en Europese innovatie, het 
gebruik van de toetsing van de evaluatie en 
het aantal en de soorten klachten, het 
klimaatmainstreamingniveau en 
gerelateerde uitgaven, deelname van kleine 
en middelgrote ondernemingen, deelname 
van de particuliere sector, integratie van de 
genderdimensie in de inhoud van 
gefinancierde acties alsook de 
genderverhouding bij deelname aan 
gefinancierde acties, evaluatiepanels, raden 
en adviesgroepen, het 
medefinancieringspercentage, de 
complementaire en cumulatieve 
financiering uit andere fondsen van de 
Unie, de subsidietoekenningstermijn, de 
mate van internationale samenwerking, 
betrokkenheid van burgers en deelname 
van het maatschappelijk middenveld en 
praktijken inzake open toegang;

Amendement 449

Voorstel voor een verordening



RR\1236994NL.docx 223/237 PE692.644v03-00

NL

Artikel 171 – lid 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de maatregelen voor het 
aantrekken van nieuwkomers en voor het 
uitbreiden van collaboratieve netwerken;

Amendement 450

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 2 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de kwantitatieve en kwalitatieve 
hefboomeffecten, met name het niveau 
van de vastgelegde en daadwerkelijk 
verstrekte financiële bijdragen en 
bijdragen in natura ten aanzien van zowel 
operationele als aanvullende activiteiten; 

Amendement 451

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Evaluaties van de activiteiten van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden tijdig uitgevoerd zodat zij kunnen 
worden meegenomen in de algemene 
tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie 
van Horizon Europa en het daarmee 
samenhangende besluitvormingsproces 
over Horizon Europa, de opvolger daarvan 
en andere initiatieven die relevant zijn voor 
onderzoek en innovatie, zoals bedoeld in 
[artikel 47] van de Horizon Europa-
verordening.

3. Evaluaties van de activiteiten van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen 
worden tijdig uitgevoerd zodat zij kunnen 
worden meegenomen in de algemene 
tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie 
van Horizon Europa en het daarmee 
samenhangende besluitvormingsproces 
over Horizon Europa, de opvolger daarvan 
en andere initiatieven die relevant zijn voor 
onderzoek en innovatie, zoals bedoeld in 
[artikel 47] van de Horizon Europa-
verordening. Deze evaluaties leiden niet 
tot aanvullende administratieve lasten 
voor de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen of hun begunstigden.
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Amendement 452

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie verricht een 
tussentijdse en een eindevaluatie van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming als 
input voor de evaluaties van Horizon 
Europa, zoals gespecificeerd in [artikel 47] 
van de Horizon Europa-verordening. Bij de 
evaluaties wordt nagegaan hoe elke 
Gemeenschappelijke Onderneming haar 
opdracht en doelstellingen vervult, komen 
alle activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming aan bod 
en worden de Europese toegevoegde 
waarde, doeltreffendheid, efficiëntie, met 
inbegrip van haar openheid en 
transparantie, relevantie van de 
nagestreefde activiteiten en hun samenhang 
en complementariteit met relevant 
regionaal, nationaal en Uniebeleid, 
inclusief synergieën met andere onderdelen 
van Horizon Europa, zoals taken, clusters 
of thematische/specifieke programma’s, 
geëvalueerd. Bij de evaluaties wordt 
rekening gehouden met de standpunten van 
de belanghebbenden, zowel op Europees 
als op nationaal niveau, en wordt, indien 
gepast, ook een beoordeling verricht van de 
wetenschappelijke, maatschappelijke, 
economische en technologische 
langetermijneffecten van de in artikel 174, 
leden 3 tot en met 9, bedoelde initiatieven. 
De evaluaties omvatten in voorkomend 
geval ook een beoordeling van de meest 
doeltreffende beleidsinterventiemethode 
voor toekomstige acties, alsook van de 
relevantie en samenhang van elke 
mogelijke verlenging van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming in het 
licht van de algemene beleidsprioriteiten en 
het ondersteunend landschap voor 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
de positionering ervan ten opzichte van 
andere initiatieven die door het 

4. De Commissie verricht en 
publiceert een tussentijdse en een 
eindevaluatie van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming als 
input voor de evaluaties van Horizon 
Europa, zoals gespecificeerd in [artikel 47] 
van de Horizon Europa-verordening. Bij de 
evaluaties wordt nagegaan hoe elke 
Gemeenschappelijke Onderneming haar 
opdracht en doelstellingen vervult, komen 
alle activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming aan bod 
en worden de Europese toegevoegde 
waarde, doeltreffendheid, efficiëntie, met 
inbegrip van haar openheid en 
transparantie, relevantie van de 
nagestreefde activiteiten ten aanzien van 
de overkoepelende beleidslijnen en 
doelstellingen van de EU, alsmede de 
bijdrage aan de maatschappelijke 
behoeften en baten, en hun samenhang en 
complementariteit met relevant regionaal, 
nationaal en Uniebeleid, inclusief 
synergieën met andere partnerschappen 
en andere onderdelen van Horizon Europa, 
zoals taken, clusters of 
thematische/specifieke programma’s, 
geëvalueerd. Bij de evaluaties wordt 
rekening gehouden met de standpunten van 
de belanghebbenden, zowel op Europees 
als op nationaal niveau, en wordt ook een 
beoordeling verricht van de 
wetenschappelijke, maatschappelijke, 
economische en technologische 
langetermijneffecten van de in artikel 174, 
leden 3 tot en met 9, en bijlage V bij de 
Horizon Europa-verordening. De 
evaluaties omvatten in voorkomend geval 
ook een beoordeling van de meest 
doeltreffende beleidsinterventiemethode 
voor toekomstige acties, alsook van de 
relevantie en samenhang van elke 
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kaderprogramma worden ondersteund, met 
name Europese partnerschappen of missies. 
Tijdens de evaluaties wordt ook naar 
behoren rekening gehouden met het plan 
voor de geleidelijke beëindiging dat de 
raad van bestuur overeenkomstig 
artikel 16, lid 2, punt y), heeft vastgesteld.

mogelijke verlenging van elke 
Gemeenschappelijke Onderneming in het 
licht van de algemene beleidsprioriteiten en 
het ondersteunend landschap voor 
onderzoek en innovatie, met inbegrip van 
de positionering ervan ten opzichte van 
andere initiatieven die door het 
kaderprogramma worden ondersteund, met 
name Europese partnerschappen of missies. 
Tijdens de evaluaties wordt ook naar 
behoren rekening gehouden met het plan 
voor de geleidelijke beëindiging dat de 
raad van bestuur overeenkomstig 
artikel 16, lid 2, punt y), heeft vastgesteld.

Amendement 453

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan, met de hulp 
van externe onafhankelijke deskundigen 
die op basis van een transparant proces zijn 
geselecteerd, thema’s of onderwerpen van 
strategisch belang nader evalueren om de 
door de Gemeenschappelijke Onderneming 
geboekte vooruitgang in de richting van 
haar doelstellingen te onderzoeken, de 
factoren die bijdragen aan de uitvoering 
van de activiteiten in kaart te brengen, en 
beste praktijken vast te stellen. Door deze 
nadere evaluaties uit te voeren, houdt de 
Commissie ten volle rekening met de 
administratieve gevolgen voor de 
betrokken Gemeenschappelijke 
Onderneming.

6. De Commissie kan, met de hulp 
van externe onafhankelijke deskundigen 
die op basis van een open en transparante 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling zijn geselecteerd, thema’s of 
onderwerpen van strategisch belang nader 
evalueren om de door de 
gemeenschappelijke onderneming 
geboekte vooruitgang in de richting van 
haar doelstellingen te onderzoeken, de 
factoren die bijdragen aan de uitvoering 
van de activiteiten in kaart te brengen, en 
beste praktijken vast te stellen. Door deze 
nadere evaluaties uit te voeren, houdt de 
Commissie ten volle rekening met de 
administratieve gevolgen voor de 
betrokken Gemeenschappelijke 
Onderneming, en zij stelt alles in het werk 
om de administratieve lasten te beperken 
en ervoor te zorgen dat het 
evaluatieproces eenvoudig en volledig 
transparant blijft. Alle evaluaties op dit 
gebied zijn gebaseerd op een deugdelijke 
beoordeling van de beleidsopties vanuit 
een perspectief van bestuur, in het 
bijzonder met inbegrip van de 
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mogelijkheid om adequate waarborgen 
vast te stellen teneinde ervoor te zorgen 
dat het algemeen belang bij alle 
verrichtingen naar behoren in acht wordt 
genomen.

Amendement 454

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Rapportages voldoen aan de 
standaardrapportagevereisten van 
Horizon Europa. Bij de ontwikkeling van 
de verslagleggingssystemen in de context 
van het strategische coördinatieproces 
zijn ook de lidstaten en 
vertegenwoordigers van de 
partnerschappen betrokken, om ervoor te 
zorgen dat de inspanningen op het gebied 
van verslaglegging en monitoring gelijk 
lopen en worden gecoördineerd, ook wat 
de taakverdeling op het gebied van 
gegevensverzameling en verslaglegging 
betreft.

Amendement 455

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie deelt de resultaten 
van de evaluaties van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
waaronder de evaluatie en de opmerkingen 
van de Commissie, mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s als onderdeel van 
de evaluaties van Horizon Europa zoals 
bedoeld in [artikel 47] van de Horizon 
Europa-verordening.

9. De Commissie publiceert en deelt 
de resultaten van de evaluaties van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen, 
waaronder de evaluatie en de opmerkingen 
van de Commissie, mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s als onderdeel van 
de evaluaties van Horizon Europa zoals 
bedoeld in [artikel 47] van de Horizon 
Europa-verordening.
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Amendement 456

Voorstel voor een verordening
Artikel 171 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 171 bis
Verantwoording aan de Europese burgers
Onverminderd de in deze verordening 
vastgestelde publiciteitsvoorschriften 
wordt de informatie in het 
geconsolideerde jaarlijkse 
activiteitenverslag van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen en 
in de verslaglegging overeenkomstig 
artikel 171 online voor het grote publiek 
beschikbaar gesteld via 
gebruikersvriendelijke instrumenten, 
waaronder infografieken en systemen 
voor het traceren van uitgaven. 
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TOELICHTING

Inleiding

Pijler II van Horizon Europa omvat de nieuwe Europese partnerschappen. Sommige van deze 
Gemeenschappelijke Ondernemingen borduren voort op reeds bestaande initiatieven, terwijl 
andere nieuw zijn. Gezamenlijk beogen zij de transitie naar een groen, klimaatneutraal en 
digitaal Europa te versnellen, en het Europese bedrijfsleven veerkrachtiger en concurrerender 
te maken. 

De EU stelt bijna 10 miljard EUR ter beschikking, en partners leggen een equivalent bedrag 
aan investeringen op tafel. Deze gecombineerde bijdrage zal naar verwachting aanvullende 
investeringen ter ondersteuning van de transitie mobiliseren, resulterend in positieve 
langetermijneffecten voor banen, het milieu en de samenleving.

Hoewel deze partnerschappen een gemeenschappelijk doel dienen, te weten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de prioriteiten van de EU, stelt het combineren van zo veel verschillende 
gebieden in een enkel basisbesluit de wetgevers voor bijkomende uitdagingen. 

Beginselen

Dit verslag behelst zes kerndoelstellingen voor de negen onder het enkele basisbesluit 
vallende Europese partnerschappen: openheid, transparantie en inclusiviteit; 
wendbaarheid, flexibiliteit en attractiviteit; vereenvoudiging; versterkte band met 
fundamenteel excellent onderzoek; synergie-effecten en onderlinge aanpassing; 
verbeterde communicatie, bewustzijn en zichtbaarheid. Het gaat de rapporteur er vooral 
om in het enkele basisbesluit een helder en coherent pakket prioriteiten op te nemen, én oog te 
hebben voor de specifieke vereisten van elk afzonderlijk partnerschap. 

Belangrijkste maatregelen

1) Openheid, transparantie en inclusiviteit
- het waarborgen van openheid en transparantie zal tot meer inclusiviteit leiden en tot 

eerbiediging van het genderevenwicht; Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten 
maatregelen ontwikkelen voor het aantrekken van nieuwkomers en het uitbreiden van 
collaboratieve netwerken; 

- oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen moeten tijdens de 
tenuitvoerlegging van het werkplan open, transparant en inclusief blijven; deze 
kenmerken moeten worden uitgebalanceerd met het systeemperspectief en in naar behoren 
gemotiveerde gevallen moet de raad van bestuur voor oriëntatie zorgen met betrekking tot 
de behoeften van de projecten, en ervoor zorgen dat de belangrijkste actoren in de 
projectconsortia worden opgenomen; 

- hierbij moeten de Gemeenschappelijke Ondernemingen naar alle lidstaten en regio’s 
kijken, en voor geografisch en genderevenwicht zorgen, teneinde excellentie te 
identificeren alsmede actoren die het werkprogramma ten uitvoer kunnen leggen;

- burgers, het maatschappelijk middenveld, kmo’s en start-ups moeten betrokken worden 
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bij het ontwerp van oplossingen voor de uitdagingen waar de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen zich voor gesteld zien.

2) Wendbaarheid, flexibiliteit en attractiviteit
- alle Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten wendbaar zijn en zich aan de behoeften 

van onze samenlevingen kunnen aanpassen; zij moeten op eenvoudige en flexibele wijze 
op beleidswijzigingen reageren, en over een pakket duidelijke regels beschikken die de 
attractiviteit voor alle betrokken partijen vergroten; bij kantoorfuncties moet flexibiliteit 
worden betracht en Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten niet verplicht zijn een 
gemeenschappelijk kantoor aan te houden; een gedwongen “top down”-rationalisering 
leidt mogelijkerwijs niet tot verwezenlijking van de vereenvoudigingsdoelstellingen;

- het financieringsniveau moet niet worden verlaagd, tenzij absoluut noodzakelijk;
- de toetreding van nieuwe leden uit derde landen mag niet tot bijkomende lasten leiden 

voor stichtende en geassocieerde leden van de Gemeenschappelijke Onderneming; er 
moet een mechanisme zijn dat ervoor zorgt dat wanneer op basis van een 
associatieovereenkomst met Horizon Europa middelen van derde landen beschikbaar 
komen de Unie-bijdrage in de loop van de jaren kan worden verhoogd, bijvoorbeeld 
middels aanvullende toewijzingen “up front” en aanpassingen, en van in 
mededingingszaken opgelegde boetes en vrijmakingen, zodra deze beschikbaar komen;

- de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten doeltreffend kunnen werken en over 
voldoende middelen beschikken om het groter wordende activiteitenpakket uit te voeren; 
bij aanwerving moeten de aantallen en de inschaling volstaan om de taken goed te kunnen 
uitvoeren;

3) Vereenvoudiging 
- het beheer van de Gemeenschappelijke Ondernemingen moet stoelen op regels die de 

doeltreffendheid vergroten en voor maximale administratieve vereenvoudiging zorgen; het 
evaluatieproces moet volledig transparant en eenvoudig zijn, en zorgen voor 
synchronisatie van de rapportage- en monitoringprocedures;

- vereenvoudiging en praktische toepasbaarheid moeten leidend zijn bij het beheer van alle 
financiële bijdragen van de deelnemende staten, die de Gemeenschappelijke 
Ondernemingen de evaluatie van voorstellen toevertrouwen, met behoud van het vetorecht 
aangaande alle kwesties met betrekking tot het gebruik van hun eigen nationale financiële 
bijdragen; 

- de verhouding tussen de administratieve kosten en de totale begroting moet voor alle 
Gemeenschappelijke Ondernemingen van vergelijkbare orde zijn. 

4) Versterkte band met fundamenteel excellent onderzoek
- alle Europese partnerschappen moeten waarborgen dat de vrijheid van wetenschappelijk 

onderzoek en de hoogste normen op het gebied van wetenschappelijke integriteit bij al 
hun activiteiten worden bevorderd; ethiek is een cruciale dimensie bij innovatie en dit 
moet in deze verordening worden vastgelegd; 

- alle Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten meer inzicht verwerven in de 
activiteiten op hun respectieve onderzoeksgebied en een geïntegreerder en systematischer 
aanpak hanteren voor het beheer daarvan; grotere complementariteit en synergie-effecten 
met collaboratieve onderzoeksprogramma’s en ook met de Europese Onderzoeksraad 
zouden de innovatieketen ten goede komen en intersectorale toepassingen, zowel 
“upstream” als “downstream”, bevorderen; 

- de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten wetenschappelijke excellentie 
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bevorderen en belonen, en ervoor zorgen dat bij de uitvoering van de activiteiten rekening 
wordt gehouden met de meest recente wetenschappelijke inzichten en resultaten van 
fundamenteel onderzoek; 

5) Synergie-effecten en onderlinge aanpassing
- teneinde ervoor te zorgen dat bij de verschillende beleidsmaatregelen, programma’s en 

instrumenten stelselmatig synergie-effecten tot stand worden gebracht, wordt de 
Commissie verzocht eenvoudige en concrete richtsnoeren op te stellen voor de 
verschillende soorten synergetische mechanismen (d.w.z. overheveling van middelen, 
alternatieve financiering, cumulatieve financiering en geïntegreerde financiering);

- de verscheidenheid aan regels, doelstellingen en procedures bij de verschillende fondsen, 
programma’s en beleidsmaatregelen op Europees, nationaal en zelfs regionaal niveau 
betekent dat de Gemeenschappelijke Ondernemingen verantwoordelijk zijn voor het tot 
stand brengen van synergie-effecten en complementariteit met de Europese initiatieven, en 
over het passende mandaat moeten beschikken om deze te ontwikkelen, ook met nationale 
programma’s, herstelplannen en financiële instellingen;

- financiële bijdragen van het EFRO, het ESF+, het EFMZV, het Elfpro en de herstel- en 
veerkrachtfaciliteit kunnen worden geïntegreerd in de bijdrage van deelnemende staten 
aan een Gemeenschappelijke Onderneming; 

- de verschillende Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten mogelijkerwijs specifieke 
synergie-effecten tot stand brengen met meer sectorale prioriteiten:
 het initiatief voor innovatieve gezondheidszorg moet op geïntegreerde wijze met alle 

Europese initiatieven inzake zeldzame ziekten samenwerken, terwijl generieke 
synergie-effecten geïdentificeerd en tot stand moeten worden gebracht met de EU-
autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied 
(HERA) en met EU4Health; 

 Clean Hydrogen moet betrokken worden bij alle internationale activiteiten in verband 
met de ontwikkeling van waterstof en een centrale plaats krijgen bij de ontwikkeling 
van alle verdere industriële allianties gericht op het uitbouwen van de 
waterstofeconomie, naast een systemische betrokkenheid bij het Strategisch forum 
voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang;

 Global Health EDCTP3 moet nauwe banden aangaan met initiatieven die middels het 
Europees Ontwikkelingsfonds worden geïmplementeerd, en bij capaciteitsopbouw en 
het delen van faciliteiten en infrastructuur samenwerken met acties waaraan steun met 
middelen van het NDICI-instrument wordt toegekend in Afrika.

6) Verbeterde communicatie, bewustzijn en zichtbaarheid
- de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten bewustmakingscampagnes opzetten en 

activiteiten ontplooien die onderwijs en verspreiding bevorderen; zij moeten zich 
inspanningen getroosten om ervoor te zorgen dat het publiek tijdig en voldoende wordt 
geïnformeerd; 

- de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten helpen bij het reduceren van de 
vaardighedenkloof op alle vakgebieden, teneinde het concurrentievermogen in Europa te 
vergroten; de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten maatregelen nemen om in heel 
Europa bij studenten, academici en deskundigen voor genderevenwicht te zorgen en de 
vaardigheden en het ervaringsniveau te vergroten, en de ontwikkeling stimuleren van 
specifieke universitaire diploma’s en onderwijsprogramma’s op de verschillende 
gebieden;
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- de Gemeenschappelijke Ondernemingen zijn van groot belang voor het aantrekken en 
vasthouden van talent, waarmee de kennisvlucht wordt ingedamd, alsook voor het 
waarborgen van een evenwichtige uitwisseling van onderzoekers en specialistische 
kennis.

7) Specifieke maatregelen 

a. Verruiming van het toepassingsgebied van en meer middelen voor Clean 
Aviation 
- voorstel houdende vergroting van de bijdrage van de Unie aan Clean Aviation van 

1,7 naar 2,5 miljard EUR, aangezien een schone en duurzame luchtvaart meer dan 
ooit een essentieel onderdeel van Europa’s succes is; 

- de goedkeuring van nieuwkomers die in een aan het programma Horizon Europa 
geassocieerd land gevestigd zijn, is afhankelijk van de proportionele verhoging 
van de bijdrage van de Unie; 

- er moet voor een billijk evenwicht worden gezorgd tussen de ontvangen 
financiering en de toegezegde bijdrage in natura;

b. Verruiming van het toepassingsgebied van en meer middelen voor Global Health
- voorstel houdende vergroting van de bijdrage van de Unie aan Global Health 

EDCTP3 van 0,8 naar 1,0 miljard EUR, teneinde het door de Commissie 
voorgestelde grotere takenpakket ten uitvoer te kunnen leggen;

- de ontwikkeling en uitrol van nieuwe of verbeterde gezondheidstechnologieën 
moet betaalbaar, toegankelijk en geschikt zijn, met name daar waar weinig 
middelen voorhanden zijn 

- het aandeel projecten met Afrikaans leiderschap moet in de tijd toenemen 

- het wetenschappelijk comité en de groep van belanghebbenden zijn geografisch, 
thematisch en qua gender evenwichtig samengesteld, en moeten Afrikaanse 
deskundigheid omvatten;

c. Specifieke maatregelen voor het initiatief voor innovatieve gezondheidszorg
- de Gemeenschappelijke Onderneming zorgt voor een benadering die de patiënt 

centraal stelt, door middel van een passende rol voor patiëntenverenigingen en 
andere relevante algemenebelangenorganisaties uit heel Europa; betaalbaarheid 
moet een leidend beginsel zijn;

- wetenschappelijk advies wordt versterkt en in het verslag wordt voorgesteld een nieuw 
wetenschappelijk adviesorgaan in het leven te roepen; het innovatiepanel wordt 
bijgestaan door een uit acht onafhankelijke vertegenwoordigers bestaande 
onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad, die input geeft over de 
wetenschappelijke, strategische en technologische prioriteiten, suggesties doet om 
concrete synergie-effecten tot stand te brengen, en de raad van bestuur adviseert over 
strategieën voor het bevorderen van wetenschappelijke excellentie; 

d. Input met betrekking tot een aantal opkomende technologieën 
- de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten een bijdrage leveren aan de 

uitdagingen en politieke prioriteiten van de Unie, en in het verslag wordt gewezen 
op de noodzaak van het intensiveren van de identificatie van oplossingen die 
gebruikmaken van technologieën voor negatieve uitstoot (BECCS, BECCU, of 
“state of the art” CCS/U), met name in het kader van de activiteiten van Clean 
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Hydrogen en circulaire biogebaseerde Gemeenschappelijke Ondernemingen; 
- de Gemeenschappelijke Onderneming “Slimme netwerken en diensten” moet de 

ontwikkeling van het Uniale ecosysteem voor 5G- en 6G-technologieën, -
toepassingen en -diensten ondersteunen, en in het verslag wordt gewezen op het 
belang van wereldwijde 6G-normen voor het reduceren van de kosten, het tot 
stand brengen van efficiëntere digitale bevoorradingsketens, en het aanzwengelen 
van innovatie.
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BRIEF VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME

De heer Cristian-Silviu BUŞOI
Voorzitter
Commissie industrie, onderzoek en energie 
BRUSSEL

Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa 
(2021/0048(NLE))

Geachte heer Buşoi,

De Raad heeft het Europees Parlement verzocht om een advies over het voorstel voor een 
verordening tot oprichting van de Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van 
Horizon Europa (2021/0048(NLE)). Uw commissie is in het Parlement bevoegd voor dit 
dossier. De Commissie vervoer en toerisme is van mening dat dit voorstel tot oprichting van 
de Gemeenschappelijke Ondernemingen een heel belangrijk voorstel is. Jammer genoeg 
waren wij gezien de beperkte beschikbare tijd niet in staat om uw commissie een volwaardig 
advies voor te leggen. Daarom heeft de Commissie vervoer en toerisme overeenkomstig 
artikel 56 van het Reglement besloten advies aan uw commissie uit te brengen in de vorm van 
deze brief.

De Commissie vervoer en toerisme wenst het volgende op te merken:

 herinnert aan het belang van de Europese partnerschappen voor de verwezenlijking van 
de strategische doelstellingen van de Commissie, namelijk het versnellen van de 
transitie naar een groen, klimaatneutraal en digitaal Europa, het scheppen van banen en 
het versterken van de veerkracht en het concurrentievermogen van de Europese 
bedrijfstakken en met name van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s);

 benadrukt dat de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten beschikken over het 
mandaat en operationele richtsnoeren om synergieën met de werkprogramma’s van 
gezamenlijk onderzoek tot stand te brengen, en moeten worden gefinancierd met 
toereikende middelen, die volstaan voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan;

 herinnert eraan dat de Gemeenschappelijke Ondernemingen moeten worden uitgevoerd 
met behulp van een structuur en regels die hun efficiëntie en flexibiliteit vergroten en 
zorgen voor maximale administratieve vereenvoudiging voor de begunstigden en een 
vermindering van hun administratieve lasten, terwijl tegelijkertijd 
begrotingstransparantie en kostenbesparingen worden gewaarborgd;

 herinnert aan het belang van de Europese partnerschappen voor de ontwikkeling van 
een duurzaam EU-toerismebeleid, waarbij slimme en duurzame mobiliteit en 
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connectiviteit een cruciale rol spelen;

 herinnert eraan dat het belangrijk is te onderzoeken of het mogelijk is een Europees 
partnerschap voor de maritieme sector op te zetten ter ondersteuning van de strategische 
doelstellingen van de Commissie;

 dringt aan op secundaire wetgeving die efficiënte en geharmoniseerde regels invoert 
voor bijdragen in natura, evaluatie en de uitvoering van intellectuele-eigendomsrechten; 

 is ingenomen met de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming “Schone 
luchtvaart”, die zal voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met de 
Gemeenschappelijke Ondernemingen Clean Sky en Clean Sky 2, waarbij meer dan 
900 deelnemers uit het bedrijfsleven, kmo’s, de onderzoekssector en de academische 
wereld zullen samenwerken om de beste innovatieve resultaten te behalen; herinnert 
eraan dat het van belang is de ontwikkeling en uitrol van de Europese waardeketen voor 
schone waterstof-, hybride-elektrische en elektrische technologieën te versnellen en zo 
bij te dragen aan een duurzaam, gedecarboniseerd en volledig geïntegreerd 
energiesysteem; moedigt nauwe samenwerking aan tussen de Gemeenschappelijke 
Onderneming “Schone luchtvaart” en het Agentschap van de Europese Unie voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA) om te zorgen voor een vroegtijdige uitwisseling 
van kennis over nieuw ontwikkelde technologieën; dringt aan op een passende 
overheidsbijdrage, op het niveau van de particuliere verbintenissen;

 is ingenomen met de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming 
“Europese spoorwegen”, die zal voortbouwen op de succesvolle resultaten van de 
werkzaamheden van Shift2Rail om de ontwikkeling en toepassing van innovatieve 
technologieën op het gebied van passagiers- en vrachtvervoers- en intermodale diensten 
te versnellen, teneinde een aantrekkelijker, digitaler, duurzamer en betaalbaarder EU-
spoorwegsysteem tot stand te brengen; is tevens ingenomen met de nieuwe pijler 
“Systeem” om de resultaten van de onderzoeksactiviteiten wat industrialisering en 
normalisatie betreft, te verbeteren en de voordelen in de hele waardeketen te vergroten; 
benadrukt dat de Europese spoorwegruimte moet worden voltooid door belemmeringen 
voor interoperabiliteit weg te nemen en oplossingen te bieden voor volledige integratie, 
met inbegrip van verkeersbeheer, rollend materieel, infrastructuur en diensten, waarbij 
gebruik moet worden gemaakt van innovatieve technologieën van zowel kleine als grote 
ondernemingen;

 is van mening dat de Gemeenschappelijke Onderneming “Europese spoorwegen” 
daarnaast ook de volgende specifieke doelstellingen moet hebben:

 de sector in staat stellen zich te richten op één operationeel concept en één 
systeemarchitectuur, die ook de vaststelling van de diensten, de functionele 
blokken en de interfaces die de basis vormen voor de exploitatie van het 
spoorwegsysteem, omvatten;

 het algemene kader bieden om in te spelen op de vraag van de gebruiker naar zeer 
kwaliteitsvolle mobiliteit van deur tot deur in het kader van een geïntegreerde 
systeembenadering;



RR\1236994NL.docx 235/237 PE692.644v03-00

NL

 de snelle en brede uitrol van geavanceerde verkeersbeheer- en controlesystemen 
ondersteunen door een verbeterde functionaliteit en gestandaardiseerde interfaces 
op basis van gemeenschappelijke operationele concepten aan te bieden, de 
migratie van oude systemen te vergemakkelijken, de globale kosten te verlagen en 
deze af te stemmen op de vereisten van de verschillende spoorwegtrajecten en van 
een multimodaal, slim mobiliteitssysteem. Net als in het vorige partnerschap is de 
betrokkenheid van het Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA) als 
systeemautoriteit voor ERTMS in de toekomstige Gemeenschappelijke 
Onderneming “Europese spoorwegen” van essentieel belang;

 is ingenomen met de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming “Derde 
ATM-onderzoek in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim”, die 
zal voortbouwen op de ervaring van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar en 
haar coördinerende rol voor ATM-onderzoek in de Unie zal voortzetten om de digitale 
transformatie van de luchtvaartinfrastructuur te versnellen, en die daartoe tevens een 
centrale rol zal spelen bij de vaststelling van een kader voor de veilige integratie en 
duurzame exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (U-space); benadrukt de 
doelstelling om zo snel mogelijk het Europese luchtruim tot het meest veilige, 
betrouwbare, efficiënte en milieuvriendelijke luchtruim ter wereld te maken, de routes 
te optimaliseren en bij te dragen tot een totale emissiereductie van ten minste 10 % 
overeenkomstig de EU-streefcijfers inzake klimaatneutraliteit, en om het 
concurrentievermogen en het herstel van de Europese luchtvaartsector na de COVID-
19-crisis te ondersteunen.

Ik hoop dat deze bijdrage van TRAN, die door een ruime meerderheid van de fracties wordt 
gesteund, voor het verslag in aanmerking zal worden genomen.

Hoogachtend,

((ondertekend)) [Karima Delli]

cc: Wetgevingscoördinatie
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