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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at skabe 
industrielt lederskab, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til
forsknings- og innovationsekspertise og til
at skabe industrielt lederskab, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.
Samtidig bør Horisont 2020 behørigt tage 
hensyn til behovet for at skelne mellem 
forskellige typer modtagere.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Horisont 2020 bør støtte det europæiske 
forskningsrums virkeliggørelse og 
funktion, hvor viden, forskere og teknologi 
kan cirkulere frit, ved at styrke samarbejdet 
mellem EU og medlemsstaterne især ved at 
anvende et sammenhængende regelsæt.

(3) Horisont 2020 bør støtte det europæiske 
forskningsrums virkeliggørelse og 
funktion, hvor viden, forskere og teknologi 
kan cirkulere frit, ved at styrke samarbejdet 
mellem EU og medlemsstaterne især ved at 
anvende et sammenhængende og 
gennemsigtigt regelsæt.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør på passende vis afspejle Europa-
Parlamentets anbefalinger, som er 
sammenfattet i "betænkning om forenkling 
af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne" og 
Rådets anbefalinger om forenkling af de 
administrative og finansielle krav inden for 
rammeprogrammerne for forskning.
Reglerne bør sikre kontinuitet i de 
forenklingsforanstaltninger, der allerede er 
gennemført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), og arbejde 
videre med at mindske deltagernes 
administrative byrde og kompleksiteten i 
de finansielle bestemmelser med henblik 
på at nedbringe antallet af finansielle fejl.
Reglerne bør også tage højde for de 
bekymringer og anbefalinger, som 
forskningssamfundet gav udtryk for under 
den debat, som blev indledt ved 
Kommissionens meddelelse af 29. april 
2010 til Europa-Parlamentet, Rådet, det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om
"forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning", og 
den efterfølgende grønbog "Fra 
udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af 
forskning og innovation".

(4) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør på passende vis afspejle Europa-
Parlamentets anbefalinger, som er 
sammenfattet i "betænkning om forenkling 
af gennemførelsen af 
forskningsrammeprogrammerne" og 
Rådets anbefalinger om forenkling af de 
administrative og finansielle krav inden for 
rammeprogrammerne for forskning. I sin 
beslutning af 8. juni 2011 om investering i 
fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme 
for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa1 slog Europa-
Parlamentet desuden til lyd for en radikal 
forenkling af Unionens 
finansieringsprocedurer til fordel for 
forskning og innovation og 
understregede, at enhver forøgelse af 
midlerne må kombineres med en radikal 
forenkling af finansieringsprocedurerne. 
Reglerne bør sikre kontinuitet i de 
forenklingsforanstaltninger, der allerede er 
gennemført ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. 
december 2006 om Det Europæiske 
Fællesskabs syvende rammeprogram for 
forskning, teknologisk udvikling og 
demonstration (2007-2013), og arbejde 
videre med at mindske deltagernes 
administrative byrde og kompleksiteten i 
de finansielle bestemmelser med henblik 
på at nedbringe antallet af finansielle fejl.
Reglerne bør også tage højde for de 
bekymringer og anbefalinger, som 
forskningssamfundet gav udtryk for under 
den debat, som blev indledt ved 
Kommissionens meddelelse af 29. april 
2010 til Europa-Parlamentet, Rådet, det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget om
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"forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning", og 
den efterfølgende grønbog "Fra 
udfordringer til muligheder: Mod en fælles 
strategisk ramme for EU-finansiering af 
forskning og innovation". De nye 
forenklede regler for deltagelse og 
formidling bør konkret have til formål at 
mindske den gennemsnitlige tid, inden 
støtten bevilges, med 100 dage i forhold til 
situationen i 2011 som beskrevet i 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget: "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og 
innovation"2. 
__________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)0808.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Reglerne for deltagelse og formidling 
i Horisont 2020 bør fra begyndelsen være 
tydelige og gennemsigtige og i videst 
muligt omfang sikre SMV’ers deltagelse. 
Af hensyn til retssikkerheden og 
klarheden bør reglerne i princippet 
forblive gyldige i løbet af hele 
programperioden. Såfremt reglerne skal 
tilpasses, bør dette ikke være til skade for 
deltagere, hvis projekt er blevet godkendt i 
henhold til det tidligere regelsæt. Alle 
relevante instrukser og vejledninger for 
støttemodtagere og revisorer bør være 
tilgængelige fra programmets 
begyndelsestidspunkt.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet i 
forhold til vedtagelse af reglerne, når 
særlige behov ved de pågældende
foranstaltningers berettiger det, og hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil.

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet i 
forhold til vedtagelse af reglerne, når 
særlige forhold ved de pågældende
foranstaltninger og deres nærhed til 
markedet berettiger det, og hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
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gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Horisont 2020 bør sikre en 
betydelig mindskelse af støttemodtagernes 
bureaukratiske byrde. Følgelig bør 
støttemodtagernes normale praksis for 
omkostningsberegning i 
overensstemmelse med 
finansforordningen, internationale 
regnskabsstandarder og 
udvælgelseskriterier godkendes i videst 
muligt omfang for at mindske den
administrative byrde. Den finansielle 
bistand fra EU kan ydes på forskellige 
måder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) SMV'er udgør en vigtig kilde til 
innovation og vækst i Europa, og en stærk 
deltagelse af disse enheder i Horisont 
2020 bør derfor fremmes aktivt. Det er i 
denne forbindelse af afgørende betydning, 
at der anvendes en fælles definition af 
SMV'er i overensstemmelse med 
Kommissionens henstilling 203/361/EF af 
6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore 
virksomheder1.
__________
1 EUT L 124 af 30.5.2003, s. 36.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
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finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger.
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats for hver 
foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes 
mellem typen af deltagere.

finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger, 
herunder én godtgørelsesstats for alle 
foranstaltninger, samtidig med at det bør 
være muligt at differentiere i forhold til 
modtagertypen.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, der kræver særlige regler.

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation kunne takles 
gennem nye finansieringsformer, der 
potentielt er mere effektive, som tildeling
af priser, prækommercielle offentlige 
indkøb eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, der kræver særlige regler, samt 
en forbedret og mere målrettet anvendelse 
af innovative finansielle instrumenter.
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
gøre deres yderste for at gøre dem mere 
synlige og tilgængelige for relevante 
interesseparter.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Disse regler skal sikre størst mulig 
gennemsigtighed, ansvarlighed og 
demokratisk kontrol med innovative 
finansieringsinstrumenter og -
mekanismer, som involverer Unionens 
budget, navnlig med hensyn til deres 
bidrag, både forventet og opnået, til 
virkeliggørelsen af Unionens 
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målsætninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger under hele 
udgiftscyklen.

(15) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af nødvendige,
forholdsmæssigt afpassede og effektive
foranstaltninger under hele udgiftscyklen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at forbedre gennemsigtigheden 
bør navnene på de eksperter, der har 
assisteret Kommissionen eller andre 
relevante finansieringsorganer i 
anvendelsen af denne forordning, 
offentliggøres. Hvis offentliggørelse af en 
eksperts navn kan true dennes sikkerhed, 
integritet eller i urimeligt omfang have 
negative virkninger for dennes privatliv,
kan Kommissionen eller 
finansieringsorganerne lade være med at 
offentliggøre disse navne.

(17) For at forbedre gennemsigtigheden 
bør navnene på juridiske enheder, der 
tildeles finansiering, og på de eksperter, 
der har assisteret Kommissionen eller 
andre relevante finansieringsorganer i 
anvendelsen af denne forordning, 
offentliggøres. Hvis offentliggørelse af
navnene beviseligt kan skade deltagerens 
erhvervsinteresser eller true en eksperts 
sikkerhed, integritet eller i urimeligt 
omfang have negative virkninger for 
dennes privatliv, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganerne lade være med at 
offentliggøre disse navne.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et finansieringsorgan kan fastsætte 
regler, der afviger fra de ved denne 
forordning eller forordning (EU) nr. 

3. Et finansieringsorgan kan fastsætte 
regler, der afviger fra de ved denne 
forordning eller forordning (EU) nr. 
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XX/2012 [finansforordningen] fastsatte 
regler, hvis dette er fastsat i basisretsakten, 
hvis Kommissionen giver sit samtykke 
hertil, eller hvis det er nødvendigt på grund 
af de særlige forhold.

XX/2012 [finansforordningen] fastsatte 
regler, hvis dette er fastsat i basisretsakten, 
hvis Kommissionen giver sit samtykke 
hertil, eller hvis det er nødvendigt på grund 
af de særlige forhold, i hvilket tilfælde 
Kommissionen behørigt oplyser 
budgetmyndighedens to parter.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 3 stiller Kommissionen 
efter anmodning alle brugbare oplysninger 
om resultater fra en deltager, der har 
modtaget EU-finansiering, til rådighed for 
EU-institutionerne og –organer, 
medlemsstaterne eller associerede lande, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Uanset artikel 3 offentliggør 
Kommissionen navnene på modtagerne af 
EU-støtte og stiller efter anmodning alle 
brugbare oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
til rådighed for EU-institutionerne og –
organer, medlemsstaterne eller associerede 
lande, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I henhold til artikel 10 i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [Horisont 2020] kan 
finansieringen tage en eller flere af de 
former, der er fastsat ved forordning (EU) 
nr. XX/2012 [finansforordningen], navnlig
tilskud, priser, offentlige indkøbsaftaler og 
finansielle instrumenter.

I henhold til artikel 10 i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [Horisont 2020] kan 
finansieringen tage en eller flere af de 
former, der er fastsat ved forordning (EU) 
nr. XX/2012 [finansforordningen],
herunder tilskud, priser, offentlige 
indkøbsaftaler og finansielle instrumenter.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag, der strider mod grundlæggende 
etiske principper eller anden gældende 
lovgivning, eller som ikke opfylder 
betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogrammet], i arbejdsprogrammet, 
arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen
kan til enhver tid udelukkes fra 
procedurerne for bedømmelse, udvælgelse 
og tildeling.

3. Forslag, der strider mod grundlæggende 
etiske principper eller anden gældende 
lovgivning, eller som ikke opfylder 
betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogrammet], i arbejdsprogrammet, 
arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen
skal til enhver tid udelukkes fra 
procedurerne for bedømmelse, udvælgelse 
og tildeling.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Der anvendes én godtgørelsessats for de 
støtteberettigede omkostninger pr. 
foranstaltning for alle aktiviteter, der 
finansieres inden for den.
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

3. Samtidig med at der kan differentieres  
i forhold til modtagertypen, anvendes der 
én godtgørelsessats for de støtteberettigede 
omkostninger pr. foranstaltning for alle 
aktiviteter, der finansieres inden for den.  
Maksimumssatsen fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. XX/2012 [finansforordningen], 
internationale regnskabsstandarder og 
udvælgelseskriterier godkendes 
støttemodtagernes normale praksis for 
omkostningsberegning i videst muligt 
omfang.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af de enhedsomkostninger, der 
fastsættes i overensstemmelse med 
deltagerens normale praksis for 
omkostningsberegning, forudsat at de:

2. Direkte støtteberettigede 
personaleomkostninger finansieres på 
grundlag af enhedsomkostninger, der 
fastsættes som referencesatser for 
forskellige forskerkategorier, og 
ajourføres af Kommissionen hvert år. 
Satserne differentieres efter lande og 
beregnes ved at anvende 
justeringskoefficienterne for 
leveomkostninger i det pågældende land. 
Satserne for enhedsomkostninger skal:

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beregnes på grundlag af de samlede 
faktiske personaleomkostninger, som 
noteres i deltagernes almindelige 
regnskaber, som kan justeres på 
baggrund af de budgetterede eller 
anslåede dele i overensstemmelse med de 
af Kommissionen fastsatte betingelser

udgår

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) opfylder bestemmelserne i artikel 23 b) opfylde bestemmelserne i artikel 23

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) opfylder kravet om almennyttighed og 
dobbeltfinansiering undgås

c) opfylde kravet om almennyttighed, og 
dobbeltfinansiering undgås

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) beregnes under behørig hensyntagen til
bestemmelserne om produktive timer i 
artikel 25.

d) opfylde bestemmelserne om produktive 
timer i artikel 25.
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