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ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 4 - stk. 1 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund" kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

I foranstaltninger under det særlige 
formål: "sikre samfund – beskyttelse af 
Europa og dets borgeres frihed og 
sikkerhed", kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen af juridiske enheder
etableret i tredjelande i Horisont 2020
eller dele deraf, hvis betingelserne for 
deltagelse af juridiske enheder fra 
medlemsstaterne i tredjelandes 
forsknings- og innovationsprogrammer 
skader EU's interesser.

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen i Horisont 2020 af 
juridiske enheder eller dele deraf, som i 
kraft af det arbejde, de udfører, de mål, de 
forfølger, eller de steder, hvor de opererer, 
potentielt ville hindre Unionen i at opfylde 
sine juridiske forpligtelser i henhold til 
folkeretten.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Horisont 2020 udelukker juridiske 
enheder (herunder alle associerede 
enheder), hvis deltagelse, i kraft af de 
mål, de forfølger, deres etableringssted, 
arten eller placeringen af deres 
aktiviteter, ville medføre, at Den 
Europæiske Union ville anerkende en 
situation som lovlig eller yde hjælp eller 
bistand til at opretholde en situation, der 
er blevet skabt ved en grov overtrædelse af 
international lovgivning (herunder den 
humanitære folkeret), når en sådan 
overtrædelse er blevet konstateret ved en 
resolution fra FN's Sikkerhedsråd eller 
ved en dom eller rådgivende udtalelse fra 
Den Internationale Domstol.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der kan iværksættes forslagsindkaldelser 
i fællesskab med tredjelande eller deres 
videnskabelige og teknologiske 
organisationer og agenturer eller med 
internationale organisationer. Forslagene 
evalueres og udvælges ved fælles 
evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, der 
skal aftales. Sådanne evaluerings- og 
udvælgelsesprocedurer skal sikre 
overholdelse af principperne i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] og udgøres af en 
afbalanceret gruppe af uafhængige 
eksperter, som udpeges af begge parter.

1. Der kan iværksættes forslagsindkaldelser 
i fællesskab med tredjelande eller deres 
videnskabelige og teknologiske 
organisationer og agenturer eller med 
internationale organisationer på områder 
med en klar europæisk merværdi. 
Forslagene evalueres og udvælges ved 
fælles evaluerings- og 
udvælgelsesprocedurer, der skal aftales. 
Sådanne evaluerings- og 
udvælgelsesprocedurer skal sikre 
overholdelse af principperne i afsnit VI i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] og udgøres af en 
afbalanceret gruppe af uafhængige 
eksperter, som udpeges af begge parter.

Ændringsforslag 5
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen.

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen.
Støttemodtagernes regler vedrørende 
underleverandørkontrakter bør ikke 
diskriminere mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis merværdiafgift (”moms”) ikke 
refunderes i henhold til den gældende 
nationale momslovgivning, betragtes den 
som en støtteberettiget omkostning.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23a
Direkte omkostninger

Direkte omkostninger fastsættes i 
overensstemmelse med deltagerens 
normale praksis for 
omkostningsberegning.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, universiteter,
standardiseringsorganisationer, 
civilsamfundsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at indhente 
ekspertise såvel som til at opnå en rimelig 
kønsbalance og geografisk balance, når der 
udvælges uafhængige eksperter.
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