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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 4 - punkt 1 - stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter 
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

I åtgärder inom det särskilda målet
”Trygga samhällen – Att skydda Europas 
frihet, säkerhet och medborgare” kan 
kommissionen göra tillgänglig för 
unionens institutioner och organ eller 
medlemsstaternas myndigheter all 
användbar information den förfogar över i 
fråga om resultat av en deltagare som har 
fått unionsfinansiering.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande 
av rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen.

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter som genom sitt 
arbete, sina mål eller sina platser för 
verksamhet skulle kunna hindra unionen 
att uppfylla sina juridiska skyldigheter 
enligt internationell rätt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1a (ny)



PE492.561v02-00 4/7 AD\912763SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Horisont 2020 ska inte omfatta 
rättsliga enheter (inbegripet anknutna 
enheter) vars deltagande, genom de mål 
som de eftersträvar, etableringsort, 
verksamhet eller plats för verksamhet, 
skulle innebära att unionen erkänner som 
laglig, eller ger stöd eller bistånd till att 
upprätthålla, en situation som har skapats 
genom ett allvarligt brott mot 
internationell rätt (inklusive internationell 
humanitärrätt) där brottet har fastställts i 
en resolution från FN:s säkerhetsråd eller 
i en dom eller ett rådgivande yttrande från 
Internationella domstolen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemensamma ansökningsomgångar med 
tredjeländer eller deras vetenskapliga och 
tekniska organisationer och organ eller 
med internationella organisationer får 
inledas för att gemensamt finansiera 
åtgärder. Förslag ska utvärderas och väljas 
ut genom de gemensamma utvärderings-
och urvalsförfaranden som ska 
överenskommas. Sådana utvärderings- och 
urvalsförfaranden ska säkerställa 
överensstämmelse med principerna i 
avdelning VI i förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen] 
och ska inbegripa en balanserad grupp av 
oberoende experter som utses av varje part.

1. Gemensamma ansökningsomgångar med 
tredjeländer eller deras vetenskapliga och 
tekniska organisationer och organ eller 
med internationella organisationer får 
inledas för att gemensamt finansiera 
åtgärder på områden med ett tydligt 
europeiskt mervärde. Förslag ska 
utvärderas och väljas ut genom de 
gemensamma utvärderings- och 
urvalsförfaranden som ska 
överenskommas. Sådana utvärderings- och 
urvalsförfaranden ska säkerställa 
överensstämmelse med principerna i 
avdelning VI i förordning 
(EU) nr XX/2012 [budgetförordningen] 
och ska inbegripa en balanserad grupp av 
oberoende experter som utses av varje part.

Ändringsförslag 5
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet.

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet. Stödmottagarnas 
bestämmelser om underleverantörer bör 
inte diskriminera mellan medlemsstater.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om mervärdesskatten (”momsen”) 
inte kan återbetalas enligt tillämplig 
nationell momslagstiftning ska den anses 
vara en stödberättigande kostnad.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23a
Direkta kostnader

Direkta kostnader ska fastställas i 
enlighet med deltagarens gängse praxis 
för kostnadsredovisning.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
forskningsinstitutioner, universitet, 
standardiseringsorganisationer, 
civilsamhälleliga organisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva expertis samt könsbalans och 
geografisk balans vid utnämning av 
oberoende experter.
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