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Förslag till betänkande (PE400.381v02-00)
Paul Rübig
Gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja 
små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera 
medlemsstater

Förslag till beslut (KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Ändringsförslag 12
Skäl 10a (nytt)

(10a) Åtgärder som syftar till att bidra till 
det gemensamma programmet Eurostars 
utgörs av FoU-verksamhet som drivs av ett 
eller flera små och medelstora FoU-företag 
som är etablerade i de deltagande staterna. 
För varje projekt som väljs ut efter en 
ansökningsomgång bör små och 
medelstora FoU-företag kollektivt 
genomföra minst 50 procent av de 
sammanlagda FoU-åtgärderna inom det 
projektet.

Or. en
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Motivering

Alltför många FoU-företag utesluts genom den fastställda bidragsgränsen på 50 procent som 
nämns i artiklarna. Om målet 50 procent nämns i skälen uppmanas högnivågruppen att ge 
företräde åt små och medelstora företag med ett bidrag på minst 50 procent, men får även 
göra undantag för mer marknadsbaserade små och medelstora företag.

Ändringsförslag från Dragoş Florin David

Ändringsförslag 13
Skäl 20

(20) För att på ett effektivt sätt genomföra 
det gemensamma programmet Eurostars bör 
den särskilda genomförandestrukturen 
bevilja ekonomiskt stöd till tredjeparter som 
deltar i det gemensamma programmet 
Eurostars och valts ut efter 
ansökningsomgångar.

(20) För att på ett effektivt sätt genomföra 
det gemensamma programmet Eurostars bör 
den särskilda genomförandestrukturen 
bevilja ekonomiskt stöd till tredjeparter som 
deltar i det gemensamma programmet 
Eurostars och valts ut efter 
ansökningsomgångar, ordnade i den 
ordning de stödberättigade projekten lagts 
fram. 

Or. ro

Motivering

Programmet Eurostars bör fungera på ett öppet och obyråkratiskt sätt, vilket uppnås genom 
utbetalning av en klumpsumma eller ett schablonbelopp.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 14
Skäl 27a (nytt)

(27a) Övervakningen av genomförandet av 
det gemensamma programmet Eurostars 
bör vara kostnadseffektiv och får inte i 
onödan belasta små och medelstora företag 
som deltar i programmet. De krav som 
ställs ska vara tydliga och relevanta och 
utformas så att enskilda företag utifrån sin 
verksamhet lätt kan redovisa svar på de 
frågor som ställs.
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Ändringsförslag från Dragoş Florin David

Ändringsförslag 15
Skäl 27a (nytt)

(27a) Kommissionen bör upprätta en 
databas som innehåller projektens resultat, 
och fortsätta att hålla dessa uppgifter 
tillgängliga i minst två år.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att upprätta en europeisk databas för forskning och innovation.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 16
Artikel 13, punkt 2a (ny)

2a. Om den utvärdering som avses i 
punkt 2 visar att stödkriterierna är så 
stränga att inte tillräckligt många förslag 
beviljas stöd, ska kommissionen och den 
särskilda genomförandestrukturen ändra 
det allmänna avtal som avses i artikel 4 och 
anpassa dessa kriterier. Den 
regelförenkling som beslutats vad gäller 
företags administrativa börda bör också 
gälla i kommissionens kontakter med 
berörda parter i dessa frågor.

Or. sv

Ändringsförslag från Pia Elda Locatelli

Ändringsförslag 17
Bilaga I, avsnitt II, led 2
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(2) FoU-verksamhet där den viktigaste delen 
utförs av små och medelstora FoU-företag, 
vilka skall stå för minst 50 procent av 
projektets kostnader för FoU. En mindre 
del kan läggas ut på underleverantörer om 
det är nödvändigt för projektet.

(2) ) FoU-verksamhet där den viktigaste 
delen utförs av små och medelstora 
FoU-företag. För varje projekt bör små och 
medelstora FoU-företag kollektivt
genomföra minst 50 procent av de 
sammanlagda FoU-åtgärderna inom det 
projektet. En mindre del kan läggas ut på 
underleverantörer om det är nödvändigt för 
projektet.

Or. en

Motivering

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Ändringsförslag från Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Ändringsförslag 18
Bilaga I, avsnitt II, led 2

(2) FoU-verksamhet där den viktigaste delen 
utförs av små och medelstora FoU-företag, 
vilka skall stå för minst 50 procent av 
projektets kostnader för FoU. En mindre 
del kan läggas ut på underleverantörer om 
det är nödvändigt för projektet.

(2) FoU-verksamhet där den viktigaste delen 
utförs av små och medelstora FoU-företag. 
En mindre del kan läggas ut på 
underleverantörer om det är nödvändigt för 
projektet.

Or. en

Motivering

Alltför många FoU-företag utesluts genom den fastställda bidragsgränsen på 50 procent. Om 
målet 50 procent nämns i skälen uppmanas högnivågruppen att ge företräde åt små och 
medelstora företag med ett bidrag på minst 50 procent, men får även göra undantag för mer 
marknadsbaserade små och medelstora företag.
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Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 19
Bilaga I, avsnitt IV, stycke 1a (nytt)

Den särskilda genomförandestrukturen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att visa att 
gemenskapen bidrar till det gemensamma 
programmet Eurostars, både till 
programmet generellt och till enskilda 
projekt, vilket inbegriper användning av 
gemenskapens logotyp i allt publicerat 
material om det gemensamma programmet 
Eurostars. 

Or. en

Motivering

Det måste synas att EU bidrar till programmet.
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