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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om 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
(KOM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0514),

– med beaktande av artiklarna 251.2, 169 och 172 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0281/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandet från budgetutskottet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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. Beviljande och 
utbetalning av sådant ekonomiskt stöd till 
tredjeparter bör ske på ett öppet och 
obyråkratiskt sätt.
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Ändringsförslag 2
Skäl 19

(19) Gemenskapen bör ha rätt att minska 
sitt ekonomiska bidrag om det 
gemensamma programmet Eurostars 
genomförs på ett otillfredsställande sätt, 
endast delvis genomförs, genomförs för 
sent eller om de deltagande 
medlemsstaterna och de andra deltagande 
länderna inte bidrar eller endast delvis 
bidrar eller kommer in med sina bidrag för 
sent för finansieringen av det gemensamma 
programmet Eurostars enligt de villkor som 
fastställs i ett avtal som skall slutas mellan 
gemenskapen och den särskilda 
genomförandestrukturen.

Gemenskapen bör ha rätt att minska eller 
hålla inne sitt ekonomiska bidrag om det 
gemensamma programmet Eurostars 
genomförs på ett otillfredsställande sätt, 
endast delvis genomförs, genomförs för 
sent eller om de deltagande 
medlemsstaterna och de andra deltagande 
länderna inte bidrar eller endast delvis 
bidrar eller kommer in med sina bidrag för 
sent för finansieringen av det gemensamma 
programmet Eurostars enligt de villkor som 
fastställs i ett avtal som skall slutas mellan 
gemenskapen och den särskilda 
genomförandestrukturen.

Ändringsförslag 3
Skäl 20a (nytt)

(20a) Om de sökande har rangordnats, 
bör rangordningen vara bindande för 
fördelningen av medel från 
gemenskapens bidrag och av öronmärkta
medel från nationella budgetar till 
Eurostarsprojekt.

Ändringsförslag 4
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. 

Ändringsförslag 5
Artikel 2, led e
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(e) Åtaganden av de deltagande 
medlemsstaterna och de andra deltagande 
länderna om att bidra till finansieringen av 
det gemensamma programmet Eurostars 
och en effektiv utbetalning av det 
ekonomiska bidraget, särskilt 
finansieringen av deltagarna i de projekt 
som valts ut i de ansökningsomgångar som 
utlysts inom ramen för programmet.

(e) Åtaganden av de deltagande 
medlemsstaterna och de andra deltagande 
länderna om att bidra till finansieringen av 
det gemensamma programmet Eurostars 
och en effektiv utbetalning av det 
ekonomiska bidraget, särskilt 
finansieringen av deltagarna i de projekt 
som valts ut i de ansökningsomgångar som 
utlysts inom ramen för programmet, och 
om att se till att utbetalningarna görs 
inom den tidsperiod som angetts av den 
särskilda genomförandestrukturen.

Motivering

Eftersom små och medelstora företag drabbas särskilt hårt av sena betalningar, måste 
gemenskapen utarbeta ett effektivt övervakningssystem för att undvika sena betalningar.

Ändringsförslag 6
Artikel 4

Bestämmelserna för gemenskapens 
ekonomiska bidrag och reglerna avseende 
ekonomiskt ansvar och immaterialrätt samt 
detaljerade bestämmelser för 
tillhandahållandet av ekonomiskt stöd av 
den särskilda genomförandestrukturen till 
tredjeman skall fastställas genom ett 
allmänt avtal som skall slutas mellan 
kommissionen, på gemenskapens vägnar, 
och den särskilda genomförandestrukturen 
samt genom årliga finansieringsavtal.

Bestämmelserna för gemenskapens 
ekonomiska bidrag och reglerna avseende 
ekonomiskt ansvar och immaterialrätt samt 
detaljerade bestämmelser för 
tillhandahållandet av ekonomiskt stöd av 
den särskilda genomförandestrukturen till 
tredjeman skall fastställas, och vid behov 
anpassas efter en utvärdering, genom ett 
allmänt avtal som skall slutas mellan 
kommissionen, på gemenskapens vägnar, 
och den särskilda genomförandestrukturen 
och de årliga finansieringsavtalen.

Motivering

Om utvärderingen efter två år visar att det allmänna avtalet måste anpassas, bör detta göras.

Ändringsförslag 7
Artikel 9

Kommissionen skall meddela alla relevanta 
uppgifter till Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten. De deltagande 
medlemsstaterna och de andra deltagande 

Kommissionen ska meddela sitt beslut till 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten. De deltagande 
medlemsstaterna och de andra deltagande 
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länderna uppmanas att till kommissionen, 
genom den särskilda 
genomförandestrukturen, inkomma med 
ytterligare upplysningar som 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten kan komma att kräva 
avseende den ekonomiska förvaltningen av 
den särskilda genomförandestrukturen.

länderna ska, på begäran, till 
kommissionen, genom den särskilda 
genomförandestrukturen, inkomma med 
ytterligare upplysningar som 
Europaparlamentet, rådet och 
revisionsrätten kan komma att kräva 
avseende den ekonomiska förvaltningen av 
den särskilda genomförandestrukturen.

Motivering

Om Europaparlamentet, rådet eller revisionsrätten behöver mer information om den 
ekonomiska förvaltningen, måste medlemsstaten tillhandahålla sådan information. Detta är 
nödvändigt för den framtida utvärderingen av programmet.

Ändringsförslag 8
Artikel 13, punkt 2

2. En interimsutvärdering av det 
gemensamma programmet Eurostars skall 
genomföras av kommissionen två år efter 
inledandet av programmet. Denna 
utvärdering skall omfatta genomförandets 
kvalitet och effektivitet, inbegripet den 
vetenskapliga, förvaltningsmässiga och 
ekonomiska integrationen av det 
gemensamma programmet Eurostars och 
framstegen mot de fastställda målen, 
inklusive rekommendationer om de 
lämpligaste sätten för att öka integrationen 
ytterligare. Kommissionen skall meddela 
slutsatserna av denna utvärdering, åtföljda 
av sina iakttagelser och, i lämpliga fall, 
förslag för antagandet av detta beslut, till 
Europaparlamentet och rådet.

2. En interimsutvärdering av det 
gemensamma programmet Eurostars skall 
genomföras av kommissionen två år efter 
inledandet av programmet. Denna 
utvärdering skall omfatta genomförandets 
kvalitet och effektivitet, inbegripet den 
vetenskapliga, förvaltningsmässiga och 
ekonomiska integrationen av det 
gemensamma programmet Eurostars och 
framstegen mot de fastställda målen, 
inklusive rekommendationer om de 
lämpligaste sätten för att öka integrationen 
ytterligare. Vid utvärderingen ska det även 
ingå en bedömning av stödkriterierna för 
små och medelstora företag som bedriver 
forskning och innovation; framför allt bör 
man uppmärksamma andelen tid och 
årsomsättning som ägnas åt 
forskningsverksamhet. Kommissionen 
skall meddela slutsatserna av denna 
utvärdering, åtföljda av sina iakttagelser 
och, i lämpliga fall, förslag för antagandet 
av detta beslut, till Europaparlamentet och 
rådet.

Motivering

Kraven för små och medelstora företag när det gäller verksamhet motsvarande heltid och 
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investeringar i forskning är mycket höga, vilket betyder att bara några få små och medelstora 
företag kan delta i programmet. Därför behövs en utvärdering efter två år.

Ändringsförslag 9
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.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, avdelning II, ”Verksamhet”, 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, vilka skall stå för minst 25 procent
av projektets kostnader för FoU. En mindre 
del kan läggas ut på underleverantörer om 
det är nödvändigt för projektet.

Motivering

För många små och medelstora företag som bedriver FoU utesluts med bidrag på 50 %. Om 
gränsen ändras till 25 % skulle även mer marknadsbaserade små och medelstora företag 
kunna delta.

Ändringsförslag 11
Bilaga I, avdelning V, ”Finansieringsmekanism”, ”Finansiering av Eurostarsprojekt”, 

stycke 1a (nytt)

Det ekonomiska stödet ska betalas ut i en 
klumpsumma. Om utbetalning av en 
klumpsumma inte är förenligt med 
budgetbestämmelserna för de deltagande 
nationella programmen, bör en fast 
procentandel av de direkta kostnaderna 
för projektet i fråga (schablonbelopp) 
föredras.
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Motivering

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

Kommissionens förslag handlar om gemenskapens deltagande i det gemensamma forsknings-
och utvecklingsprogrammet Eurostars, som har inletts av flera medlemsstater och associerade 
länder i enlighet med artikel 169 i fördraget.

Programmet är ett resultat av ett initiativ som gjordes av Eureka för att hjälpa små och 
medelstora företag som bedriver forskning och utveckling att genomföra marknadsorienterad 
forskning i gränsöverskridande projekt. Eurostars är ett av fyra initiativ enligt artikel 169 som 
fastställts inom det sjunde ramprogrammets särskilda program.

Det är ett gemensamt initiativ där 27 länder, nätverket Eureka – ett mellanstatligt samarbete 
som stöder marknadsorienterade FoU- och innovationsprojekt på alla områden – och 
Europeiska kommissionen deltar och erbjuder små och medelstora företag finansiering för att 
bedriva internationella marknadsstyrda samarbetsprojekt inom forskning.  I systemet 
kombineras ramprogrammets centraliserade förvaltning med Eurekas decentraliserade 
nätverk. 

Sammanlagt har 22 medlemsstater och 7 associerade länder ansökt om 300 miljoner euro och 
kommissionen bidrar med 100 miljoner från sjunde ramprogrammet.

Eurostars och sjunde ramprogrammet

Små och medelstora företag kan delta i en rad program inom ramprogrammet.

 Inom det särskilda programmet Samarbete kan små och medelstora företag som 
bedriver forskning delta i forskningssamarbete inom något av de tio temaområdena.

I varje arbetsprogram fastställs vilka forskningsområden som är särskilt intressanta för små
och medelstora företag, och föreslås konkreta åtgärder för att öka deras deltagande. Målet, 
som är ett krav från parlamentet, är att minst 15 % av finansieringen går till små och 
medelstora företag.

Kunskapsspridning och kunskapsöverföring är viktiga inslag i varje temaområde.

 Inom det särskilda programmet Kapacitet kan små och medelstora företag som 
kontrakterar ut forskning delta i två olika system för att bygga upp den egna 
forskningskapaciteten och teknikkunnandet. 

a) Forskning till förmån för små och medelstora företag täcker alla forsknings- och 
teknikområden och syftar till att komplettera nationella program genom stöd till 
gränsöverskridande forskningssamarbete och tekniköverföring.

Stöd erbjuds för att öka forskningsinsatserna, kontraktera ut forskning, bygga ut nätverk och 
förvärva tekniskt kunnande. 
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b) Forskning för sammanslutningar av små och medelstora företag: Stöd ges till 
samarbetsprojekt med relativt kort löptid där små och medelstora företag genom forskning 
löser gemensamma problem, exempelvis överensstämmelse med europeiska normer eller 
efterlevnad av krav i olika bestämmelser.  Resultatet sprids sedan till sammanslutningens 
medlemmar. I båda systemen är det ett krav att projekten innehåller åtgärder som stimulerar 
till användning av forskningsresultaten. Det finns även särskilda bestämmelser för ägande-
och tillträdesrätt. 

 Inom det särskilda programmet Människor: Små och medelstora företag som 
bedriver forskning kan delta i "Partnerskap och förbindelser mellan industrin och den 
akademiska världen". Detta är ett system där små och medelstora företag kan delta i 
gemensamma forskningspartnerskap med stöd av erfarna forskare och utlåning av 
personal mellan offentlig och privat sektor.  

 Finansieringsinstrumentet med riskdelning, ett nytt instrument inom sjunde 
ramprogrammet som utformats för att förbättra tillgången till lånefinansiering.  EU ger 
anslag till EIB för finansiering av mer riskfyllda FoTU-projekt. Detta kommer att öka 
antalet FoTU-åtgärder som finansieras av EIB, exempelvis gemensamma 
teknikinitiativ, stora projekt, bland andra Eurekaprojekten, ny forskningsinfrastruktur 
och projekt som drivs av små och medelstora företag för att bidra till att avhjälpa 
marknadsbrister.

Eurostars kompletterar sjunde ramprogrammet genom att erbjuda ett program på gräsrotsnivå 
som är anpassat till behoven i små och medelstora företag som bedriver forskning.

Det gemensamma programmet Eurostars

Avsikten med det gemensamma programmet är att gå längre än att bara samordna nationella 
program och i stället uppnå vetenskaplig, förvaltningsmässig och ekonomisk integration. 

Vetenskaplig integration förutsätter en gemensam process där projekten bedöms och väljs ut 
på grundval av vetenskaplig kvalitet och ekonomiska resultat. Förvaltningen kommer att
integreras genom en särskild genomförandestruktur (Eurekas sekretariat) och ekonomin 
integreras genom att en flerårig finansieringsplan där medlen kommer från de deltagande 
länderna och gemenskapen.

Eurostars kommer att på alla forsknings- och teknikområden finansiera gränsöverskridande 
projekt med flera partner som startats eller drivs av små och medelstora företag som bedriver 
FoU, men kommer även att vara öppet för andra slags deltagare (universitet, 
forskningsorganisationer och stora företag). Huvuddelen av projekten kommer dock att drivas 
av små och medelstora företag. Forskningsverksamheten bör vara marknadsorienterad och 
syfta till kommersiella resultat på kort till medellång sikt.

Eurostars genomförande

Det gemensamma programmet kommer att genomföras via en särskild genomförandestruktur 
som kommer att fungera som enda instans för inlämning av förslag efter den årliga 
ansökningsomgången.
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Projektförslagen kommer, med hjälp av oberoende experter, att bedömas och väljas ut centralt 
enligt stöd- och utvärderingskriterier.  Förslagen kommer att rangordnas av en internationell 
utvärderingspanel, som består av oberoende experter. Rangordningen bör vara bindande för 
fördelningen av medel från gemenskapens bidrag och av öronmärkta medel från nationella 
budgetar till Eurostarsprojekt.

Projektdeltagare i utvalda projekt kommer att administreras av respektive nationella program.

Föredragandens förslag

Föredraganden är bekymrad över stödkriterierna för små och medelstora företag när det gäller 
bidragets procentandel av projektkostnaderna, både avseende investeringar och verksamhet 
motsvarande heltid och vilken procentandel av årsomsättningen som satsats på forskning.  
Därför föreslår föredraganden att dessa kriterier bör utvärderas efter två år och att de bör
kunna anpassas vid behov.

Ett annat bekymmer är kravet på att små och medelstora företag som bedriver FoU måste 
bidra med minst 50 % till projektkostnaderna, vilket kommer att utesluta många 
marknadsbaserade små och medelstora företag. Därför föreslår föredraganden att denna gräns 
sänks till 25 %.

När det gäller genomförandet bör det gemensamma programmet Eurostars fungera på ett 
öppet och obyråkratiskt sätt så att små och medelstora företags deltagande underlättas. Därför 
bör gemenskapens bidrag till projekten betalas ut i klumpsummor. Om utbetalning av en 
klumpsumma inte är förenligt med bestämmelserna för nationella program, bör ett 
schablonbelopp betalas ut. 

Slutligen råder det bred enighet om att ärendet bör behandlas snabbt, eftersom genomförandet
av programmet Eurostars redan har kommit långt. Därför vill föredraganden sträva efter att 
ärendet avgörs i parlamentets första behandling. 
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