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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Ændringsforslag 12
Betragtning 10 a (ny)

(10a) De aktiviteter, der skal bidrage til det 
fælles Eurostars-program består 
hovedsagelig i FoU-aktiviteter ledet af en 
eller flere forskningsintensive SMV'er med 
hjemsted i den deltagende medlemsstat og 
de øvrige deltagende stater. For hvert 
projekt, der udvælges efter indkaldelse af 
forslag, bør de forskningsintensive SMV'er 
samlet udføre mindst 50 % af de samlede 
FoU-aktiviteter under det pågældende 
projekt.

Or. en

Begrundelse

Med en fast grænse på 50 % angivet i artiklerne vil for mange forskningsintensive SMV'er 
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blive udelukket. Et mål på 50 % i betragtningerne vil være et incitament for den højtstående 
gruppe til at foretrække SMV'er med et bidrag på mindst 50 %, men den skal kunne gøre 
undtagelser til fordel for mere markedsbaserede SMV’er.

Ændringsforslag af Dragoş Florin David

Ændringsforslag 13

Betragtning 20

(20) Den særlige gennemførelsesstruktur bør 
med henblik på en effektiv gennemførelse af 
det fælles Eurostars-program yde finansiel 
støtte til tredjeparter, der deltager i det fælles 
Eurostars-program, og som udvælges efter 
indkaldelser af forslag.

(20) Den særlige gennemførelsesstruktur bør 
med henblik på en effektiv gennemførelse af 
det fælles Eurostars-program yde finansiel 
støtte til tredjeparter, der deltager i det fælles 
Eurostars-program, og som udvælges efter 
indkaldelser af forslag klassificeret efter den 
rækkefølge, de støtteberettigede projekter
fremsendes i. 

Or. ro

Begrundelse

Eurostars-programmet bør fungere på gennemsigtig og ubureaukratisk vis, hvilket skal opnås 
gennem udbetaling af en samlet sum eller en standardsats.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 14
Betragtning 27 a (ny)

(27a) Tilsynet med gennemførelsen af det 
fælles Eurostars-program skal ske på 
omkostningseffektiv vis og må ikke 
pålægge SMV'er, der deltager i 
programmet, unødige byrder. De krav, der 
stilles, skal være klare og relevante og 
udformet på en sådan måde, at de enkelte 
virksomheder på baggrund af deres 
aktiviteter let kan besvare de spørgsmål, de 
stilles.  

Or. sv
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Ændringsforslag af Dragoş Florin David

Ændringsforslag 15
Betragtning 27 a (ny)

(27a) Kommissionen bør oprette en 
database indeholdende resultaterne af 
projekterne og stille disse oplysninger til 
rådighed i mindst to år.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtige at oprette en EU-forsknings- og innovationsdatabase.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 16
Artikel 13, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis den i stk. 2 omhandlede evaluering 
viser, at støttekriterierne er så strenge, at 
der ikke er nok forslag, der får tildelt støtte, 
ændrer Kommissionen og den særlige 
gennemførelsesstruktur den i artikel 4 
omhandlede generelle aftale og disse 
kriterier. Den regelforenkling, der er 
vedtaget med hensyn til virksomhedernes 
administrative byrder, skal også være 
gældende i Kommissionens kontakter med 
de interesserede parter vedrørende disse 
spørgsmål.

Or. sv

Ændringsforslag af Pia Elda Locatelli

Ændringsforslag 17
Bilag I, del II. Aktiviteter, punkt 2

(2) udføres for hovedindholdets (2) udføres for hovedindholdets 
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vedkommende af forskningsintensive 
SMV'er, som bidrager med mindst 50 % af 
udgifterne til FoU i forbindelse med 
projektet. Der kan tillades underentrepriser i 
mindre omfang, såfremt projektet kræver det 

vedkommende af forskningsintensive 
SMV'er. For hvert projekt, der udvælges 
efter indkaldelse af forslag, bør de 
forskningsintensive SMV'er samlet udføre
mindst 50 % af de samlede FoU-aktiviteter 
under det pågældende projekt. Der kan 
tillades underentrepriser i mindre omfang, 
såfremt projektet kræver det

Or. en

Begrundelse

Målgruppen for det fælles Eurostars-program er forskningsintensive SMV'er. Det vil yde 
finansiel støtte til projekter, der iværksættes og ledes af sådanne SMV'er. Inden for det 
syvende rammeprogram er der allerede specifikke aktioner for SMV’er med lidt eller ingen 
forskningskapacitet under "Forskning til fordel for SMV'er" i særprogrammet "Kapacitet". Et 
hovedkrav inden for Eurostar-programmet er derfor, at de deltagende forskningsintensive 
SMV'er selv skal kunne udføre størstedelen af FoU-arbejdet, dog selvfølgelig i samarbejde 
med andre partnere, der kan være andre SMV’er, store virksomheder, forskningsinstitutioner 
eller universiteter. Det er vigtigt at bemærke, at det er gruppen af deltagende 
forskningsintensive SMV'er, der samlet skal deltage i mindst 50 % af FoU-indsatsen inden for 
projektet, og ikke de enkelte deltagende SMV’er.

Ændringsforslag af Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Ændringsforslag 18
Bilag I, del II. Aktiviteter, punkt 2

(2) udføres for hovedindholdets 
vedkommende af forskningsintensive 
SMV'er, som bidrager med mindst 50 % af 
udgifterne til FoU i forbindelse med 
projektet. Der kan tillades underentrepriser i 
mindre omfang, såfremt projektet kræver det 

(2) udføres for hovedindholdets 
vedkommende af forskningsintensive 
SMV'er. Der kan tillades underentrepriser i 
mindre omfang, såfremt projektet kræver det

Or. en

Begrundelse

Der er for mange forskningsintensive SMV'er, der udelukkes, hvis der er en fast grænse på 50 
%. Et mål på 50 % i betragtningerne vil være et incitament for den højtstående gruppe til at 
foretrække SMV'er med et bidrag på mindst 50 %, men den skal kunne gøre undtagelser til 
fordel for mere markedsorienterede SMV’er.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 19
Bilag I, del IV, Programmets gennemførelse punkt 2 a (nyt)

Den særlige gennemførelsesstruktur skal 
træffer relevante foranstaltninger for at få 
anerkendt EU-bidraget til det fælles 
Eurostars-program, både i programmet 
generelt og i individuelle projekter, 
herunder anvendelsen af et EU-logo i alt 
materiale, der offentliggøres i forbindelse 
med det fælles Eurostars-program. 

Or. en

Begrundelse

 EU’s bidrag skal gøres synligt.
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