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BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond en het voorstel van de Commissie 

 

Het in november 2016 vastgestelde Europees defensieactieplan werd door de Europese Raad 

met instemming ontvangen, en de Commissie werd verzocht om in de eerste helft van 2017 

voorstellen in te dienen. Een van de belangrijkste voorstellen van het Europees 

defensieactieplan is om een Europees Defensiefonds op te richten ter ondersteuning van 

investeringen in gezamenlijk onderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensie-

uitrusting en -technologie. Het fonds bestaat uit twee afzonderlijke maar complementaire 

onderdelen, namelijk een onderzoeksonderdeel en een vermogensonderdeel. 

 

Dit voorstel voor een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie valt 

onder het vermogensonderdeel en heeft ten doel het concurrentievermogen en de innovatieve 

capaciteit van de Europese defensie-industrie te ondersteunen gedurende de periode van 

1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 

 

Volgens het voorstel van de Commissie: zijn de begunstigden in de Unie gevestigde 

ondernemingen; zal de Unie financiële steun verlenen, voornamelijk in de vorm van 

subsidies; moeten de subsidiabele acties worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband 

van ten minste drie ondernemingen die gevestigd zijn in ten minste twee lidstaten; mag de 

financiële steun niet meer dan 20 % van de totale kosten van de actie bedragen indien de actie 

betrekking heeft op prototyping; zullen begunstigden die een actie ontwikkelen in het kader 

van permanente gestructureerde samenwerking (PESCO) in aanmerking komen voor hogere 

financiering; wordt voor het programma een budget van 500 miljoen EUR voorgesteld. Het 

voorstel voor een verordening omvat maatregelen betreffende de defensie-industrie van de 

Unie en de Commissie gebruikt artikel 173 (industrieel beleid) van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie als rechtsgrond van het voorstel. 

 

Standpunt van de IMCO-rapporteur 

 

De rapporteur is in beginsel ingenomen met het voorstel van de Commissie. De belangrijkste 

doelstelling is weliswaar het concurrentievermogen van de defensie-industrie te versterken, 

maar ook vanuit het oogpunt van de interne markt kan een dergelijk instrument worden 

gesteund. Ondanks het feit dat de bestaande internemarktinstrumenten oplossingen bieden 

voor doelmatige samenwerking tussen de lidstaten en voor het benutten van schaalvoordelen, 

blijft de defensiesector kampen met versnippering. De rapporteur is er daarom van overtuigd 

dat aanvullende maatregelen, zoals doelgerichte EU-financiering, kunnen bijdragen tot de 

verwezenlijking van een aantal samenwerkingsprojecten voor ontwikkeling die anders niet 

van de grond zouden komen en tot de totstandkoming van een grondslag voor verdere 

integratie van de Europese markt in de sector. 

 

Daarnaast is het voor de rapporteur belangrijk dat, in de mate waarin geld van de Unie wordt 

besteed, de hoogste graad van transparantie gewaarborgd is, rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van de defensiesector, en dat het programma zo open mogelijk blijft. 

 

Voorts meent de rapporteur dat het voorstel kan profiteren van een aantal verbeteringen en 

heeft zij met haar amendementen gestreefd naar het volgende: 
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 het vereiste aantal ondernemingen voor samenwerking van drie verhogen naar acht en 

het vereiste aantal lidstaten waar die ondernemingen gevestigd zijn optrekken van 

twee naar zes. De Commissie legt de drempel voor de door haar voorgestelde 

samenwerkingseisen dusdanig laag dat de steun van de Unie in feite niet echt kan 

worden gerechtvaardigd. De gefinancierde projecten moeten de Europese 

samenwerking in de praktijk bevorderen en dat wordt alleen verwezenlijkt als deze 

samenwerkingsdrempels worden verhoogd; 

 de doelstellingen van het programma beter koppelen aan de toekenningscriteria en de 

vereisten op het vlak van evaluatie en verslaglegging; 

 verduidelijking verschaffen over het toekenningscriterium inzake de toezegging van 

de lidstaten dat zij gezamenlijke aanbestedingen zullen uitschrijven, om te voorkomen 

dat er twijfel rijst over de mate waarin Richtlijn 2009/81/EG betreffende 

aanbestedingen op defensiegebied van toepassing is; 

 zo nodig de deelname toestaan van ondernemingen die in een derde land zijn 

gevestigd, op voorwaarde dat hierin in het werkprogramma is voorzien. Op deze wijze 

kunnen belangrijke projecten die de doelstellingen van het programma voor ogen 

hebben en de deelname van een onderneming uit een derde land vereisen, toch nog 

subsidiabel zijn. In dat verband kan de aanpak in verband met intellectuele-

eigendomsrechten voorzichtiger zijn; 

 in gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen (hoewel de norm versterkte samenwerking 

van Europese ondernemingen moet zijn) enige soepelheid toestaan betreffende het 

aantal deelnemers, het type deelnemer en de vestigingsplaats; 

 grotere samenwerking stimuleren (een hoger aantal deelnemers en lidstaten) en de 

deelname van kmo's sterk bevorderen door desbetreffende toekenningscriteria toe te 

voegen; 

 het maximale financieringspercentage voor acties die geen betrekking hebben op 

prototyping verlagen tot 50 % en optrekken tot 100 % als deze acties door kmo's 

worden ondernomen; 

 de aanvullende financiële steun (10 %) voor PESCO-projecten schrappen om niet-

discriminerend te werk te gaan en de samenwerking van nieuwe lidstaten stimuleren; 

 evaluatie en verslaglegging voor dit tweejarig programma eisen, in het bijzonder 

omdat het wordt beschouwd als een proefproject voor een volgend meerjarig 

programma en omdat er voor dit voorstel geen omvattende effectbeoordeling is 

gemaakt; 

 het budget van het programma verlagen van 500 miljoen EUR naar 355 miljoen EUR. 

Volgens de Commissie zal 145 miljoen EUR afkomstig zijn uit het succesvolle CEF-

programma dat onder meer investeert in cruciale acties die de digitalisering 

bevorderen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in 
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aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) In het op 30 november 2016 

vastgestelde Europees defensieactieplan 

heeft de Commissie zich ertoe verbonden 

de gezamenlijke inspanningen van de 

lidstaten bij de ontwikkeling van 

defensievermogens aan te vullen, te 

bevorderen en te consolideren om een 

antwoord te bieden op uitdagingen inzake 

veiligheid en het concurrentievermogen en 

de innovatieve capaciteit van de Europese 

defensie-industrie te ondersteunen. Met 

name stelde zij voor om een Europees 

Defensiefonds op te stellen ter 

ondersteuning van investeringen in 

gezamenlijk onderzoek en de gezamenlijke 

ontwikkeling van defensieapparatuur en -

technologie. Uit dat fonds zou steun 

worden verleend voor samenwerking 

tijdens de gehele ontwikkelingscyclus van 

defensieproducten en -technologieën. 

(1) In het op 30 november 2016 

vastgestelde Europees defensieactieplan 

heeft de Commissie zich ertoe verbonden 

de gezamenlijke inspanningen van de 

lidstaten bij de ontwikkeling van 

defensievermogens aan te vullen, te 

bevorderen en te consolideren om een 

antwoord te bieden op uitdagingen inzake 

veiligheid en het concurrentievermogen en 

de innovatieve capaciteit van de Europese 

defensie-industrie te ondersteunen en te 

komen tot een beter geïntegreerde 

defensiemarkt in Europa die tegelijk en 

op betaalbare wijze in de verschillende 

veiligheidsbehoeften van de lidstaten 

voorziet. Met name stelde zij voor om een 

Europees Defensiefonds op te stellen ter 

ondersteuning van investeringen in 

gezamenlijk onderzoek en de gezamenlijke 

ontwikkeling van defensieapparatuur en -

technologie. Uit dat fonds zou steun 

worden verleend voor samenwerking 

tijdens de gehele ontwikkelingscyclus van 

defensieproducten en -technologieën. Het 

fonds moet een aanvulling vormen op de 

nationale begrotingen voor defensie en 

bevorderen dat lidstaten meer in 

defensiesector investeren. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Om bij te dragen aan het versterken 

van het concurrentievermogen en de 

innovatieve capaciteit van de defensie-

(2) Om bij te dragen aan het versterken 

van het concurrentievermogen en de 

innovatieve capaciteit van de defensie-
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industrie van de Unie moet een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (hierna "het 

programma") worden opgericht. Het 

programma moet worden gericht op de 

versterking van het concurrentievermogen 

van de defensie-industrie van de Unie, met 

inbegrip van cyberdefensie, door de 

ondersteuning van de samenwerking tussen 

ondernemingen bij de ontwikkelingsfase 

van defensieproducten en -technologieën. 

Aan de ontwikkelingsfase, die volgt op de 

onderzoeksfase en de technologiefase, zijn 

aanzienlijke risico's en kosten verbonden 

die de verdere benutting van 

onderzoeksresultaten belemmeren en 

nadelige gevolgen hebben voor het 

concurrentievermogen van de defensie-

industrie van de Unie. Door de 

ontwikkelingsfase te ondersteunen zou het 

programma bijdragen aan een betere 

benutting van de resultaten van 

defensieonderzoek, het dichten van de 

kloof tussen onderzoek en productie en het 

bevorderen van alle vormen van innovatie. 

Het programma moet een aanvulling 

bieden op overeenkomstig artikel 182 

VWEU verrichte activiteiten en heeft geen 

betrekking op de productie van 

defensieproducten en -technologieën. 

industrie van de Unie en om de 

strategische autonomie van de Unie te 

consolideren, moet een industrieel 

ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (hierna "het 

programma") worden opgericht. Het 

programma moet worden gericht op de 

versterking van het concurrentievermogen 

en de prestaties van de defensie-industrie 

van de Unie, met inbegrip van de 

cyberdefensie-industrie, hierbij rekening 

houdend met ontwikkelingen wat betreft 

de snelheid en geavanceerdheid van 

cyberaanvallen, door de ondersteuning van 

de samenwerking tussen ondernemingen 

bij de ontwikkelingsfase van 

defensieproducten en -technologieën. Aan 

de ontwikkelingsfase, die volgt op de 

onderzoeksfase en de technologiefase, zijn 

aanzienlijke risico's en kosten verbonden 

die de verdere benutting van 

onderzoeksresultaten belemmeren en 

nadelige gevolgen hebben voor het 

concurrentievermogen van de defensie-

industrie van de Unie. Door de 

ontwikkelingsfase te ondersteunen zou het 

programma bijdragen aan een betere 

benutting van de resultaten van 

defensieonderzoek, het dichten van de 

kloof tussen onderzoek en productie en het 

bevorderen van alle vormen van innovatie. 

Het programma moet een aanvulling 

bieden op overeenkomstig artikel 182 

VWEU verrichte activiteiten en heeft geen 

betrekking op de productie van 

defensieproducten en -technologieën. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Om schaalvoordelen in de defensie-

industrie beter te benutten moet het 

programma steun verlenen aan 

samenwerkingsverbanden tussen 

(3) De fragmentatie van Europese 

defensiemarkten en het lage aantal 

samenwerkingsprojecten op het gebied 

van defensie tussen de lidstaten leidt tot 
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ondernemingen bij de ontwikkeling van 

defensieproducten en -technologieën.  
onnodige duplicatie op het gebied van 

capaciteiten en uitgaven; Om 
schaalvoordelen in de defensie-industrie 

beter te benutten en de interne 

defensiemarkt te versterken moet het 

programma steun verlenen aan 

samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen bij de ontwikkeling van 

defensieproducten en -technologieën, 

zowel op het niveau van 

hoofdcontractanten als op dat van 

leveranciers, waarbij gezamenlijk 

overeengekomen vermogensvereisten 

worden geïdentificeerd en het gebrek aan 

interoperabiliteit en technologische 

tekorten worden aangepakt. Dit dient ook 

de doeltreffendheid van de interne markt 

in de defensiesector te verbeteren, hetgeen 

er uiteindelijk toe zal leiden dat de 

lidstaten meer waar voor hun geld 

krijgen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het budget van het programma 

mag niet negatief van invloed zijn op de 

uitvoering van de programma's waaruit 

herschikkingen zijn genomen en moet 

daarom hoofdzakelijk worden 

gefinancierd uit de overkoepelende marge 

voor vastleggingen, de overkoepelende 

marge voor betalingen en het 

flexibiliteitsinstrument. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) In overeenstemming met de 
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beoogde bevordering van de strategische 

autonomie van de Unie moet, wanneer 

financiële steun van de Unie middels het 

programma wordt verstrekt, prioriteit 

worden gegeven aan de via het 

programma ontwikkelde producten en 

technologieën wanneer de lidstaten op de 

Europese markt verkrijgbare producten of 

technologieën willen aanschaffen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Gezien de specifieke kenmerken 

van de sector zullen er in de praktijk geen 

samenwerkingsprojecten tussen 

ondernemingen worden gestart indien de 

lidstaten niet vooraf zijn overeengekomen 

die projecten te steunen. Nadat zij op EU-

niveau gezamenlijke vermogensprioriteiten 

op het gebied van defensie hebben 

vastgesteld, en rekening houdend met 

eventuele regionale 

samenwerkingsinitiatieven, identificeren en 

consolideren de lidstaten de militaire 

vereisten en stellen zij de technische 

specificaties van het project vast. Ook 

kunnen zij een projectbeheerder 

benoemen die de leiding heeft over de 

werkzaamheden in verband met de 

ontwikkeling van een 

samenwerkingsproject.  

(7) Gezien de specifieke kenmerken 

van de sector zullen er in de praktijk geen 

samenwerkingsprojecten tussen 

ondernemingen worden gestart indien de 

lidstaten niet vooraf zijn overeengekomen 

die projecten te steunen. Nadat zij in het 

kader van het gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid en de 

permanente gestructureerde 

samenwerking op EU-niveau gezamenlijke 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie hebben vastgesteld, en rekening 

houdend met eventuele regionale 

samenwerkingsinitiatieven, identificeren en 

consolideren de lidstaten de 

defensievereisten en stellen zij de 

technische specificaties van het project 

vast. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Aangezien het programma ten doel 

heeft om het concurrentievermogen van de 

defensie-industrie van de Unie te 

(10) Aangezien het programma ten doel 

heeft om het concurrentievermogen en de 

integratie van de defensie-industrie van de 
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ondersteunen door de risico's tijdens de 

ontwikkelingsfase van 

samenwerkingsprojecten te verminderen, 

zouden de werkzaamheden die verband 

houden met de ontwikkeling van een 

defensieproduct of -technologie in 

aanmerking moeten komen voor steun uit 

het programma, en dan met name het 

vaststellen van gemeenschappelijke 

technische specificaties, ontwerp, 

prototyping, tests, kwalificering, 

certificering, haalbaarheidsstudies en 

andere ondersteunende maatregelen. 

Hetzelfde geldt voor het moderniseren van 

bestaande defensieproducten en -

technologieën. 

Unie evenals de samenwerking tussen de 

lidstaten te ondersteunen door een deel 

van de risico's tijdens de ontwikkelingsfase 

van samenwerkingsprojecten te dragen, 

zouden de werkzaamheden die verband 

houden met de ontwikkeling van een 

defensieproduct of -technologie in 

aanmerking moeten komen voor steun uit 

het programma, en dan met name het 

vaststellen van gemeenschappelijke 

technische specificaties en normen, 

ontwerp, prototyping, tests, kwalificering, 

certificering, haalbaarheidsstudies en 

andere ondersteunende maatregelen. 

Hetzelfde zou moeten gelden voor de 

aanzienlijke modernisering van bestaande 

defensieproducten en -technologieën. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Aangezien het programma in het 

bijzonder gericht is op het versterken van 

samenwerking tussen ondernemingen in 

verschillende lidstaten, mag een actie 

alleen in aanmerking komen voor 

financiering uit het programma indien de 

actie wordt uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van ten minste drie 

ondernemingen die zijn gevestigd in ten 

minste twee verschillende lidstaten. 

(11) Aangezien het programma in het 

bijzonder gericht is op het versterken van 

samenwerking tussen publieke of private 

ondernemingen in verschillende lidstaten, 

mag een actie alleen in aanmerking komen 

voor financiering uit het programma indien 

de actie wordt uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van ten minste drie 

ondernemingen die zijn gevestigd in ten 

minste drie verschillende lidstaten. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Grensoverschrijdende 

samenwerking bij de ontwikkeling van 

defensieproducten en -technologieën wordt 

vaak gehinderd door moeilijkheden bij het 

(12) Grensoverschrijdende 

samenwerking bij de ontwikkeling van 

defensieproducten en -technologieën wordt 

vaak gehinderd door moeilijkheden bij het 
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overeenkomen van gemeenschappelijke 

technische specificaties. Het ontbreken of 

slechts in beperkte mate aanwezig zijn van 

gemeenschappelijke technische 

specificaties heeft geleid tot grotere 

complexiteit, vertragingen en hogere 

kosten in de ontwikkelingsfase. Een 

akkoord over gemeenschappelijke 

technische specificaties moet een 

voorwaarde zijn voor het ontvangen van 

Uniesteun uit hoofde van dit programma. 

Acties die zijn gericht op de ondersteuning 

van het opstellen van een 

gemeenschappelijke bepaling van 

technische specificaties moeten eveneens 

in aanmerking komen voor steun uit het 

programma. 

overeenkomen van gemeenschappelijke 

technische specificaties of normen en het 

bevorderen van de interoperabiliteit. Het 

ontbreken of slechts in beperkte mate 

aanwezig zijn van gemeenschappelijke 

technische specificaties of normen heeft 

geleid tot grotere complexiteit, 

vertragingen en hogere kosten in de 

ontwikkelingsfase. Een akkoord over 

gemeenschappelijke technische 

specificaties of normen moet een primaire 

voorwaarde zijn voor het ontvangen van 

Uniesteun uit hoofde van dit programma. 

Acties die zijn gericht op de ondersteuning 

van het opstellen van een 

gemeenschappelijke bepaling van 

technische specificaties of normen moeten 

eveneens in aanmerking komen voor steun 

uit het programma. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Aangezien het programma ten doel 

heeft om het concurrentievermogen van de 

defensie-industrie van de Unie te 

versterken, mogen alleen in de Unie 

gevestigde entiteiten die onder effectieve 

zeggenschap van lidstaten of ingezetenen 

van de lidstaten staan, voor steun in 

aanmerking komen. Bovendien mogen de 

infrastructuur, faciliteiten, activa en 

hulpbronnen die begunstigden en 

subcontractanten gebruiken voor acties die 

door het programma worden gefinancierd, 

zich niet op het grondgebied van niet-

lidstaten bevinden, om de bescherming van 

de wezenlijke veiligheidsbelangen van de 

Unie en de lidstaten te waarborgen. 

(13) Aangezien het programma ten doel 

heeft om de efficiënte samenwerking en 

het concurrentievermogen van de defensie-

industrie van de Unie te versterken en de 

strategische autonomie van de Unie op 

defensiegebied te consolideren, mogen 

alleen entiteiten die in de Unie zijn 

gevestigd en er hun structuren voor 

uitvoerend beheer hebben liggen, voor 

financiële steun in aanmerking komen. In 

derde landen gevestigde ondernemingen 

moeten aan de projecten kunnen 

deelnemen door samen te werken met 

begunstigden wanneer ze gevestigd zijn in 

een derde land dat in het werkprogramma 

wordt vermeld. Bovendien mogen de 

infrastructuur, faciliteiten en activa die 

begunstigden en subcontractanten 

gebruiken voor acties die door het 

programma worden gefinancierd, zich niet 

op het grondgebied van derde landen 
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bevinden, om de bescherming van de 

wezenlijke defensie- en 

veiligheidsbelangen van de Unie en de 

lidstaten te waarborgen. De begunstigden 

en hun subcontractanten mogen niet 

onder zeggenschap - zoals zeggenschap 

wordt uitgelegd in bijvoorbeeld het 

mededingingsrecht - van derde landen of 

entiteiten uit derde landen staan. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Subsidiabele acties die worden 

ontwikkeld in het institutionele kader van 

de permanente gestructureerde 

samenwerking in de Unie zouden continu 

zorgen voor een betere samenwerking 

tussen ondernemingen in verschillende 

lidstaten en derhalve rechtstreeks 

bijdragen aan de doelstelling van het 

programma. Die acties moeten dus in 

aanmerking komen voor een verhoogd 

financieringspercentage. 

(14) Subsidiabele acties die worden 

ontwikkeld in het institutionele kader van 

de permanente gestructureerde 

samenwerking in de Unie zouden continu 

zorgen voor een betere samenwerking 

tussen ondernemingen in verschillende 

lidstaten en derhalve doeltreffend 

bijdragen aan de doelstelling van het 

programma. Die acties moeten dus in 

aanmerking komen voor een verhoogd 

financieringspercentage. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De bevordering van innovatie en 

technologische ontwikkeling in de 

defensie-industrie van de Unie moet 

overeenstemmen met de 

veiligheidsbelangen van de Unie. 

Dienovereenkomstig moet de bijdrage die 

een actie levert aan die belangen en aan de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die gemeenschappelijk door de 

lidstaten zijn overeengekomen, een 

toekenningscriterium zijn voor 

(16) De bevordering van innovatie en 

technologische ontwikkeling in de 

defensie-industrie van de Unie moet 

overeenstemmen met de 

veiligheidsbelangen van de Unie en 

stroken met het internationaal recht. 

Dienovereenkomstig moet de bijdrage die 

een actie levert aan die belangen en aan de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die gemeenschappelijk door de 

lidstaten zijn overeengekomen, een 
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financiering. Binnen de Unie zijn 

gemeenschappelijke vermogensprioriteiten 

op het gebied van defensie met name 

vastgesteld in het 

vermogensontwikkelingsplan. Andere 

Unie-processen, zoals de gecoördineerde 

jaarlijkse evaluatie inzake defensie en de 

permanente gestructureerde samenwerking, 

zullen de uitvoering van relevante 

prioriteiten ondersteunen door middel van 

versterkte samenwerking. Waar dat 

passend is, kunnen regionale of 

internationale samenwerkingsinitiatieven, 

zoals in het kader van de NAVO, eveneens 

in aanmerking worden genomen, indien dat 

ten dienste is van de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie. 

toekenningscriterium zijn voor 

financiering. Binnen de Unie zijn 

gemeenschappelijke vermogensprioriteiten 

op het gebied van defensie met name 

vastgesteld in het 

vermogensontwikkelingsplan. De 

Commissie heeft in haar Europees 

defensieactieplan, dat op 30 november 

2016 is gepubliceerd, benadrukt dat 

synergieën tussen de civiele en militaire 

sfeer moeten worden geoptimaliseerd, 

onder meer op het gebied van 

ruimtevaartbeleid, cyberbeveiliging, 

cyberdefensie en maritieme veiligheid. 
Andere Unie-processen, zoals de 

gecoördineerde jaarlijkse evaluatie inzake 

defensie en de permanente gestructureerde 

samenwerking, zullen de uitvoering van 

relevante prioriteiten ondersteunen door 

middel van versterkte samenwerking. Waar 

dat passend is, moeten regionale of 

internationale samenwerkingsinitiatieven, 

zoals die genomen in het kader van de 

NAVO, eveneens in aanmerking worden 

genomen, indien dat ten dienste is van de 

veiligheids- en defensiebelangen van de 

Unie. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om te waarborgen dat de 

gefinancierde acties zullen bijdragen aan 

het concurrentievermogen van de Europese 

defensie-industrie, moeten die acties 

marktgericht en vraaggestuurd zijn. 

Daarom moet bij de toekenningscriteria in 

aanmerking worden genomen of de 

lidstaten al dan niet reeds hebben 

toegezegd om het eindproduct of de 

eindtechnologie gezamenlijk, en 

mogelijkerwijs gecoördineerd, te 

produceren en af te nemen. 

(18) Om te waarborgen dat de 

gefinancierde acties bijdragen aan het 

concurrentievermogen en de efficiëntie 

van de Europese defensie-industrie, moeten 

die acties marktgericht en vraaggestuurd 

zijn. Daarom moet bij de 

toekenningscriteria in aanmerking worden 

genomen of de lidstaten al dan niet reeds 

hebben toegezegd om het eindproduct of 

de eindtechnologie gezamenlijk, en 

mogelijkerwijs gecoördineerd, te 

ontwikkelen, te produceren of af te nemen. 

In alle gevallen moeten de voorschriften 
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van Richtlijn 2009/81/EG van het 

Europees Parlement en de Raad1bis 

volledig worden nageleefd, met inbegrip 

van de transparantie- en non-

discriminatiebeginselen, en moeten 

uitzonderingen worden toegestaan binnen 

het strikte kader van die richtlijn. 

 ___________________ 

 1 bis Richtlijn 2009/81/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 betreffende de coördinatie 

van de procedures voor het plaatsen door 

aanbestedende diensten van bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten op defensie- en veiligheidsgebied, 

en tot wijziging van Richtlijnen 

2004/17/EG en 2004/18/EG (PB L 216 

van 20.8.2009, blz. 76). 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Wanneer een actie betrekking heeft 

op prototyping, doorgaans de actie in de 

ontwikkelingsfase die de meeste kosten 

met zich meebrengt, mag de financiële 

steun van de Unie uit hoofde van het 

programma niet meer dan 20 % van de 

totale subsidiabele kosten van de actie 

bedragen. Voor andere acties in de 

ontwikkelingsfase moet het gehele bedrag 

aan subsidiabele kosten wel worden 

gedekt. 

(19) Wanneer een actie betrekking heeft 

op prototyping, doorgaans de actie in de 

ontwikkelingsfase die de meeste kosten 

met zich meebrengt, mag de financiële 

steun van de Unie uit hoofde van het 

programma niet meer dan 50 % van de 

totale subsidiabele kosten van de actie 

bedragen. Voor andere acties in de 

ontwikkelingsfase mag echter maximaal 

75% van de subsidiabele kosten door de 

Unie worden gedekt en het gehele bedrag 

aan subsidiabele kosten als er sprake is 

van door kmo's ondernomen acties. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Een van de obstakels voor 

het meer concurrerend en marktgestuurd 

maken van de Europese defensie-

industrie is dat in sommige gevallen de 

lidstaten of bevoegde autoriteiten ervoor 

kiezen nieuwe defensieproducten aan te 

schaffen zonder passende 

aanbestedingen, teneinde informatie over 

de aangeschafte producten achter te 

houden, zelfs in gevallen waar hier weinig 

of geen reden toe is. Bijgevolg moet deze 

situatie ook in het kader van het 

programma worden geanalyseerd en 

moeten passende maatregelen worden 

genomen om de Europese defensie-

industrie meer concurrerend en 

marktgestuurd te maken zonder extra 

kosten voor het programma. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De Commissie moet een meerjarig 

werkprogramma opstellen dat aansluit op 

de doelstellingen van het programma. Bij 

de oprichting van het werkprogramma 

moet de Commissie worden bijgestaan 

door een comité van lidstaten (hierna "het 

programmacomité" genoemd). Aangezien 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) in het Unie-beleid zijn aangeduid 

als cruciaal voor economische groei, 

innovatie, werkgelegenheid en sociale 

integratie in de Unie en aangezien de 

gefinancierde acties normaal gezien 

grensoverschrijdende samenwerking zullen 

vereisen, is het belangrijk dat die 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in het werkprogramma wordt 

weerspiegeld en mogelijk wordt gemaakt, 

en dat derhalve een deel van het totale 

budget aan dergelijke acties wordt 

(21) De Commissie moet een tweejarig 

werkprogramma opstellen dat aansluit op 

de doelstellingen van het programma. Bij 

de oprichting van het werkprogramma 

moet de Commissie worden bijgestaan 

door een comité van lidstaten (hierna "het 

programmacomité" genoemd). Aangezien 

kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) in het Unie-beleid zijn aangeduid 

als cruciaal voor economische groei, 

innovatie, werkgelegenheid en sociale 

integratie in de Unie en aangezien de 

gefinancierde acties normaal gezien 

grensoverschrijdende samenwerking zullen 

vereisen, is het belangrijk dat die 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in het werkprogramma wordt 

weerspiegeld en mogelijk wordt gemaakt, 

en dat derhalve een deel van het totale 

budget aan dergelijke acties wordt 
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toegekend. toegekend, daar kmo's centraal staan in 

de industriële basis voor de Europese 

defensie en de waardeketen. Tegelijk 

vormen zij ook het meest kwetsbare deel 

van de toeleveringsketen op 

defensiegebied qua toegang tot nieuw 

kapitaal voor nieuwe investeringen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Teneinde van de deskundigheid van 

het Europees Defensieagentschap in de 

defensiesector te kunnen profiteren, zal aan 

dat agentschap de status van waarnemer in 

het comité van de lidstaten worden 

toegekend. De Europese Dienst voor extern 

optreden moet het comité van lidstaten 

eveneens bijstaan.  

(22) Teneinde van de deskundigheid van 

het Europees Defensieagentschap in de 

defensiesector te kunnen profiteren, zal aan 

dat agentschap de status van waarnemer in 

het programmacomité worden toegekend. 

De Europese Dienst voor extern optreden 

moet het programmacomité eveneens 

bijstaan. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Aan het einde van het programma 

moet de Commissie een uitvoeringsverslag 

opstellen waarin zij de financiële 

activiteiten uit het oogpunt van de 

financiële uitvoering, de resultaten en, zo 

mogelijk, het effect onderzoekt. In dat 

verslag moet eveneens een analyse worden 

verricht van de grensoverschrijdende 

participatie van kmo's aan projecten in het 

kader van het programma alsook van de 

participatie van kmo's aan de mondiale 

waardeketen, 

(25) Aan het einde van elk jaar van het 

programma moet de Commissie een 

uitvoerings- en evaluatieverslag opstellen 

waarin zij de financiële activiteiten uit het 

oogpunt van de financiële uitvoering, de 

resultaten en het effect onderzoekt en 

evalueert. In dat verslag moet eveneens 

een analyse worden verricht van de 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's aan projecten in het kader van het 

programma alsook van de participatie van 

kmo's aan de mondiale waardeketen, 

Indien de participatie van kmo's laag 

wordt geacht, moet de Commissie de 

oorzaken daarvan onderzoeken en 

onverwijld passende nieuwe maatregelen 
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voorstellen opdat kmo's hun participatie 

kunnen vergroten, 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het concurrentievermogen en de 

innovatieve capaciteit van de defensie-

industrie van de Unie bevorderen door 

ondersteuning van acties in de 

ontwikkelingsfase; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie)   

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen, waaronder kmo's, bij de 

ontwikkeling van technologieën of 

producten ondersteunen en stimuleren in 

overeenstemming met de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten binnen de Unie 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen; 

b) grensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden tussen lidstaten 

en ondernemingen ondersteunen en 

stimuleren met het oog op de 

ondersteuning van geïntegreerde acties in 

de interne markt voor defensie, met 

inbegrip van de betrokkenheid van kmo's 

bij de ontwikkeling van technologieën of 

producten in overeenstemming met de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten binnen de Unie 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen, 

inclusief de ontwikkeling van 

cyberdefensiecapaciteiten en 

cyberveiligheidsoplossingen voor de 

defensie-industrie, en teneinde duplicatie 

te vermijden en interoperabiliteit en 

standaardisering te bevorderen; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een betere benutting van de 

resultaten van defensieonderzoek 

aanmoedigen en bijdragen aan het dichten 

van de kloof tussen onderzoek en 

ontwikkeling. 

c) een betere benutting van de 

resultaten van defensieonderzoek 

aanmoedigen en bijdragen aan het dichten 

van de kloof tussen onderzoek en 

ontwikkeling in overeenstemming met de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie binnen de Unie, zoals die door de 

lidstaten gemeenschappelijk zijn 

overeengekomen; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) bijdragen tot de strategische 

autonomie van de Unie op defensiegebied, 

door middel van de groei van een 

autonome en geconsolideerde Europese 

defensie-industrie in de interne markt, 

met een gegarandeerde 

voorzieningszekerheid; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c ter) de ontwikkeling en verwerving van 

nieuwe vaardigheden van werknemers in 

de defensiesector ondersteunen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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Het budget voor de uitvoering van het 

programma voor de periode 2019-2020 

wordt vastgesteld op 500 miljoen EUR in 

lopende prijzen. 

Het budget voor de uitvoering van het 

programma voor de periode 2019-2020 

wordt vastgesteld op 500 miljoen EUR in 

lopende prijzen en dient afkomstig te zijn 

van de niet-toegewezen marges binnen de 

maxima van het meerjarig financieel 

kader (MFK) 2014-2020, met bijzonder 

gebruik van de overkoepelende marge 

voor vastleggingen, de overkoepelende 

marge voor betalingen en het 

flexibiliteitsinstrument.  

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het programma verleent steun aan 

acties door begunstigden in de 

ontwikkelingsfase, zowel voor de 

ontwikkeling van nieuwe als voor de 

modernisering van bestaande producten en 

technologieën. Die acties houden verband 

met: 

1. Het programma bepaalt en verleent 

steun aan acties door begunstigden in de 

ontwikkelingsfase, voor de ontwikkeling 

van nieuwe producten en technologieën of 

de aanzienlijke modernisering van 

bestaande producten en technologieën. Die 

acties houden verband met: 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het ontwerp van een 

defensieproduct, defensietechnologie of 

tastbaar of niet-tastbaar onderdeel, alsook 

met de technische specificaties op basis 

waarvan dat ontwerp is ontwikkeld; 

a) het ontwerp van een 

defensieproduct, defensietechnologie of 

tastbaar of niet-tastbaar onderdeel, alsook 

met de technische specificaties of normen 

op basis waarvan dat ontwerp is 

ontwikkeld; 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De actie wordt uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van ten minste drie 

ondernemingen die gevestigd zijn in ten 

minste twee verschillende lidstaten. De 

begunstigde ondernemingen mogen niet 

onder effectieve zeggenschap staan van 

dezelfde instantie, zij het direct of indirect, 

noch mogen zij onder zeggenschap staan 

van elkaar. 

2. De actie wordt uitgevoerd door een 

samenwerkingsverband van ten minste drie 

ondernemingen die gevestigd zijn in ten 

minste drie verschillende lidstaten. De 

begunstigde ondernemingen en eventuele 

subcontractanten die aan de actie 

deelnemen mogen niet onder effectieve 

zeggenschap staan van dezelfde instantie, 

zij het direct of indirect, noch mogen zij 

onder zeggenschap staan van elkaar. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. In geval van acties zoals 

gedefinieerd in lid 1, onder b) tot en met f), 

moet de actie gebaseerd zijn op 

gemeenschappelijke technische 

specificaties. 

4. In geval van acties zoals 

gedefinieerd in lid 1, onder b) tot en met f), 

is de actie gebaseerd op 

gemeenschappelijke technische 

specificaties of normen die de 

interoperabiliteit bevorderen. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Begunstigden zijn in de Unie 

gevestigde ondernemingen waarvan de 

lidstaten en/of ingezetenen van lidstaten 

voor meer dan 50 % eigenaar zijn en 

waarover zij effectieve zeggenschap 

hebben in de zin van artikel 6, lid 3, hetzij 

direct, hetzij indirect via een of meer 

tussenbedrijven. Bovendien mogen alle 

infrastructuur, faciliteiten, activa en 

hulpmiddelen die de deelnemers, met 

inbegrip van subcontractanten en andere 

derde partijen, voor uit hoofde van het 

programma gefinancierde acties gebruiken, 

1. Begunstigden en hun 

subcontractanten zijn in de Unie 

gevestigde publieke of private 

ondernemingen en hun uitvoerende 

beheersstructuren zijn gevestigd in de EU. 

Alle infrastructuur, faciliteiten en activa 

die de begunstigden, met inbegrip van 

subcontractanten en andere derde partijen, 

voor uit hoofde van het programma 

gefinancierde acties gebruiken, bevinden 

zich gedurende de gehele duur van de actie 

op het grondgebied van de lidstaten. 
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zich gedurende de gehele duur van de actie 

niet op het grondgebied van niet-lidstaten 

bevinden. 

 De begunstigden en hun 

subcontractanten staan niet onder 

zeggenschap van derde landen of 

entiteiten uit derde landen. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 7 bis 

 Aanvullende voorwaarden voor deelname 

 1. Indien passend en naar behoren 

gerechtvaardigd, kunnen in het 

werkprogramma aanvullende 

voorwaarden worden gesteld 

overeenkomstig specifieke 

beleidsvereisten of als gevolg van de aard 

en doelstellingen van de actie, met 

inbegrip van voorwaarden betreffende het 

aantal en het type deelnemers en de 

vestigingsplaats. 

 2. Indien passend kunnen begunstigden 

samenwerken met ondernemingen die 

gevestigd zijn in de Unie of in een derde 

land dat in het werkprogramma wordt 

vermeld. 

 Voorwaarde voor de in de eerste alinea 

genoemde samenwerking is dat dergelijke 

ondernemingen over voor de subsidiabele 

actie relevante deskundigheid beschikken. 

 Een onderneming die onder zeggenschap 

staat van een derde land kan eveneens 

samenwerken met begunstigden van een 

actie indien de lidstaat waar de 

begunstigde is gevestigd, in 

overeenstemming met doeltreffende 

nationale procedures of contractuele 

regelingen voldoende garandeert dat 

deelname van deze onderneming aan de 



 

AD\1143977NL.docx 21/29 PE612.223v02-00 

 NL 

actie niet in strijd is met de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie en haar 

lidstaten zoals bepaald in het kader van 

het gemeenschappelijk buitenlands en 

veiligheidsbeleid overeenkomstig titel V 

van het VEU. 

 Voor de toepassing van de alinea's 1 en 2 

van lid 2 komen lidstaten van de NAVO 

altijd in aanmerking. 

 3. Subsidiabele acties zijn in 

overeenstemming met de taken bedoeld in 

artikel 42, lid 1, VEU voor 

vredeshandhaving, conflictpreventie en 

versterking van de internationale 

veiligheid overeenkomstig de beginselen 

van het Handvest van de Verenigde 

Naties. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bijdrage aan de innovatie en 

technologische ontwikkeling van defensie-

industrieën en derhalve aan het stimuleren 

van de industriële autonomie van de Unie 

op het gebied van defensietechnologieën; 

en 

b) bijdrage aan de innovatie en 

technologische ontwikkeling van defensie-

industrieën evenals bijdrage aan het 

versterken van de interne markt voor 

defensie; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter c 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) bijdrage aan de veiligheids- en 

defensiebelangen van de Unie door 

versterking van defensietechnologieën die 

bijdragen aan de uitvoering van de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten 

gemeenschappelijk zijn overeengekomen 

c) bijdrage aan gemeenschappelijk 

veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) 

door versterking van defensietechnologieën 

die bijdragen aan de uitvoering van de 

vermogensprioriteiten op het gebied van 

defensie die de lidstaten 

gemeenschappelijk binnen de Unie, en 
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binnen de Unie; en waar passend op regionaal of 

internationaal niveau zijn 

overeengekomen; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) levensvatbaarheid, waarbij de 

begunstigden met name moeten aantonen 

dat de resterende kosten van de 

subsidiabele actie worden gedekt door 

andere financieringsmiddelen, zoals 

bijdragen van de lidstaten; en 

d) levensvatbaarheid, waarbij de 

begunstigden met name moeten aantonen 

dat de resterende kosten van de 

subsidiabele actie worden gedekt door 

andere financieringsmiddelen, zoals 

bijdragen van de lidstaten; 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) voor in artikel 6, lid 1, onder b) tot 

en met e), beschreven acties, de bijdrage 

aan het concurrentievermogen van de 

Europese defensie-industrie, waarbij de 

begunstigden aantonen dat de lidstaten 

hebben toegezegd om het eindproduct of 

de eindtechnologie op gecoördineerde 

wijze gezamenlijk te produceren en af te 

nemen, met inbegrip van gezamenlijke 

aanbestedingen, indien van toepassing. 

e) voor in artikel 6, lid 1, onder b) tot 

en met e), beschreven acties, de bijdrage 

aan het concurrentievermogen van de 

Europese defensie-industrie en aan de 

versterking van de Europese interne 

markt voor defensie, waarbij de 

begunstigden aantonen dat de lidstaten 

hebben toegezegd om het eindproduct of 

de eindtechnologie op gecoördineerde 

wijze gezamenlijk te ontwikkelen, 

produceren of af te nemen, met inbegrip 

van gezamenlijke aanbestedingen, indien 

van toepassing in overeenstemming met 

Richtlijn 2009/81/EG betreffende 

overheidsopdrachten op defensie- en 

veiligheidsgebied. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) aanzienlijke betrokkenheid van 

kmo's die in de Unie zijn gevestigd en 

toegevoegde waarde leveren, en in het 

bijzonder kmo's die niet zijn gevestigd in 

de lidstaten waarin de bedrijven van het 

consortium zijn gevestigd, deelnemen als 

leden van het consortium of als 

subcontractanten; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e ter) grotere of nieuwe 

grensoverschrijdende samenwerking; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uit hoofde van het programma 

door de Unie verleende financiële steun 

mag niet meer dan 20 % van de totale 

kosten van de actie bedragen indien de 

actie betrekking heeft op prototyping. In 

alle andere gevallen mag de steun de totale 

kosten van de actie dekken. 

1. De uit hoofde van het programma 

door de Unie verleende financiële steun 

bedraagt niet meer dan 50% van de totale 

kosten van de actie indien de actie 

betrekking heeft op prototyping zoals 

bepaald in artikel 6, lid 1, onder b). Voor 

alle andere acties in de zin van artikel 6, 

lid 1, onder a) en c) tot en met e ter), 

bedraagt de steun niet meer dan 75 % van 

de totale kosten van de actie en 100 % 

daarvan indien deze acties door kmo's 

worden ondernomen. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Indien een consortium zich ertoe 

verbindt ten minste 10 % van de 

subsidiabele kosten van de acties aan in 

de lidstaten gevestigde kmo's toe te wijzen 

die zijn gevestigd in andere lidstaten dan 

de lidstaten waar de bedrijven die deel 

uitmaken van het consortium zijn 

gevestigd, kan dit consortium profiteren 

van 10 procentpunten extra financiering. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is geen eigenaar van de 

producten of technologieën die 

voortkomen uit de actie noch maakt zij 

aanspraak op enige intellectuele-

eigendomsrechten die verband houden met 

de actie. 

De Commissie is geen eigenaar van de 

producten of technologieën die 

voortkomen uit de actie noch maakt zij 

aanspraak op enige intellectuele-

eigendomsrechten die verband houden met 

de actie. De technologische producten die 

met behulp van dit Europese fonds 

worden ontwikkeld of vervaardigd, mogen 

niet het voorwerp vormen van een 

technologieoverdracht of van 

intellectuele-eigendomsrechten ten 

voordele van een derde land buiten de 

Europese Unie of van andere 

economische spelers die niet onder de 

controle van een lidstaat van de Unie 

vallen. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie stelt door middel 

van een uitvoeringshandeling een 

meerjarig werkprogramma vast voor de 

1. De Commissie stelt door middel 

van een uitvoeringshandeling een 

tweejarige werkprogramma vast voor de 
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duur van het programma. Die 

uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure. Het 

werkprogramma sluit aan bij de in 

artikel 2 vastgestelde doelstellingen. 

duur van het programma. Die 

uitvoeringshandeling wordt vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 16, lid 2, 

bedoelde onderzoeksprocedure.  

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het werkprogramma bevat een 

gedetailleerde uiteenzetting van de 

categorieën projecten waarvoor uit hoofde 

van dit programma financiering wordt 

verleend. 

2. Het werkprogramma bevat een 

gedetailleerde uiteenzetting van de 

categorieën projecten waarvoor uit hoofde 

van dit programma financiering wordt 

verleend en van hun rechtstreeks verband 

met de in artikel 2 uiteengezette 

doelstellingen.  

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Het werkprogramma waarborgt dat 

een geloofwaardig aandeel van het totale 

budget wordt toegewezen aan acties die 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's mogelijk maken. 

3. Het werkprogramma waarborgt dat 

een geloofwaardig aandeel van het totale 

budget wordt toegewezen aan acties die 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's mogelijk maken, mogelijk op basis 

van een specifieke projectcategorie 

gericht op de grensoverschrijdende 

participatie van kmo's. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. In het werkprogramma worden de 

derde landen vermeld waar 

ondernemingen die samenwerken met 

begunstigden voor de doelstellingen van 

artikel 7 bis gevestigd mogen zijn. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toezicht en verslaglegging Toezicht, evaluatie en verslaglegging 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie houdt regelmatig 

toezicht op de uitvoering van het 

programma en brengt jaarlijks verslag uit 

over de geboekte vooruitgang 

overeenkomstig artikel 38, lid 3, onder e), 

van Verordening (EU, Euratom) 

nr. 966/2012. Daartoe stelt de Commissie 

de nodige toezichtsregelingen in. 

1. De Commissie houdt regelmatig 

toezicht op en evalueert regelmatig de 

uitvoering van het programma en brengt 

jaarlijks verslag uit over de geboekte 

vooruitgang overeenkomstig artikel 38, 

lid 3, onder e), van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012. Daartoe stelt de 

Commissie de nodige toezichtsregelingen 

in. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ten behoeve van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van toekomstige 

beleidsmaatregelen van de Unie stelt de 

Commissie een retrospectief 

2. Ten behoeve van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van toekomstige 

beleidsmaatregelen van de Unie stelt de 

Commissie jaarlijkse evaluatieverslagen 
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evaluatieverslag op en zendt zij dat 

verslag toe aan het Europees Parlement en 

de Raad. In dat verslag wordt op basis van 

de relevante raadplegingen van de lidstaten 

en de belangrijkste belanghebbenden met 

name een beoordeling gemaakt van de 

geboekte vooruitgang bij het 

verwezenlijken van de in artikel 2 

vastgestelde doelstellingen. Ook wordt in 

dat verslag een analyse verricht van de 

grensoverschrijdende participatie van 

kmo's in de in het kader van het 

programma uitgevoerde acties, alsook van 

de participatie van kmo's aan de mondiale 

waardeketen. 

op en zendt zij deze toe aan het Europees 

Parlement en de Raad. In deze verslagen 

wordt op basis van de relevante 

raadplegingen van de lidstaten en de 

belangrijkste belanghebbenden in het 

bijzonder een beoordeling gemaakt van de 

geboekte vooruitgang bij het 

verwezenlijken van de in artikel 2 

vastgestelde doelstellingen, waarbij de 

efficiëntie en doeltreffendheid van de 

ondersteunde acties wordt beoordeeld wat 

betreft de financiële uitvoering, de 

resultaten, de kosten en, waar mogelijk, 

de effecten. Ook worden in de verslagen 

de verschillende in artikel 10 vastgelegde 

toekenningscriteria geanalyseerd en 

worden relevante gegevens verstrekt, 

inclusief informatie over de participatie 

van kmo's en midcaps aan de uitgevoerde 

projecten en aan de mondiale waardeketen. 

 Bovendien bevatten de verslagen 

informatie over de verdeling van de 

gegenereerde intellectuele-

eigendomsrechten. 
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