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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av industriellt 
ledarskap, tillväxt och sysselsättning i 
Europa och bör avspegla den strategiska 
visionen i meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen där 
kommissionen åtar sig att radikalt förenkla 
deltagarnas tillträde.

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till forsknings- och 
innovationskompetens av högsta kvalitet,
skapandet av industriellt ledarskap, tillväxt 
och sysselsättning i Europa och bör 
avspegla den strategiska visionen i 
meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 
2020-strategin – Innovationsunionen där 
kommissionen åtar sig att radikalt förenkla 
deltagarnas tillträde. Samtidigt bör 
Horisont 2020 vederbörligen beakta 
behovet av att göra skillnad mellan olika 
typer av stödmottagare.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Horisont 2020 bör stödja 
uppbyggnaden av ett väl fungerande 
europeiskt forskningsområde där forskare, 
vetenskaplig kunskap och teknik rör sig 
fritt, genom att stärka samarbetet mellan 
unionen och medlemsstaterna, särskilt 
genom tillämpning av en sammanhängande 

(3) Horisont 2020 bör stödja 
uppbyggnaden av ett väl fungerande 
europeiskt forskningsområde där forskare, 
vetenskaplig kunskap och teknik rör sig 
fritt, genom att stärka samarbetet mellan 
unionen och medlemsstaterna, särskilt 
genom tillämpning av en sammanhängande
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uppsättning regler. och transparent uppsättning regler.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Reglerna för deltagande och spridning 
bör på ett tillfredsställande sätt avspegla de 
rekommendationer som lämnats av 
Europaparlamentet, sammanfattade i 
Betänkande om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning, och rådet 
avseende förenklingen av de administrativa 
och finansiella kraven för ramprogrammen
för forskning. Reglerna bör innefatta de
förenklingsågärder som redan genomförts 
enligt Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1982/2006/EG av den
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) och ta ytterligare steg för att 
minska deltagarnas administrativa börda 
och finansieringsbestämmelsernas 
komplexitet för att minska felen i 
finansieringen. Reglerna bör även ta 
vederbörlig hänsyn till de farhågor och 
rekommendationer från forskarvärlden som 
framkom i den diskussion som inleddes 
genom meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning och den följande grönboken av 
den 9 februari 2011 Från utmaningar till 
möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av forskning 
och innovation.

(4) Reglerna för deltagande och spridning 
bör på ett tillfredsställande sätt avspegla de 
rekommendationer som lämnats av 
Europaparlamentet, sammanfattade i 
Betänkande om förenklat genomförande av 
ramprogrammen för forskning, och rådet 
avseende förenklingen av de administrativa 
och finansiella kraven för ramprogrammen 
för forskning. Europaparlamentet har i 
sin resolution av den 8 juni 2011 
”Investering i framtiden: en ny flerårig 
budgetram för ett konkurrenskraftigt och 
hållbart Europa för alla”1 dessutom 
efterlyst en radikal förenkling av 
finansieringen av unionens forskning och 
innovation genom att betona att varje 
ökning av medlen bör åtföljas av en 
radikal förenkling av 
finansieringsförfarandena. Reglerna bör 
innefatta de förenklingsåtgärder som redan 
genomförts enligt Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1982/2006/EG av den
18 december 2006 om Europeiska 
gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, 
teknisk utveckling och demonstration
(2007–2013) och ta ytterligare steg för att 
minska deltagarnas administrativa börda 
och finansieringsbestämmelsernas 
komplexitet för att underlätta deltagandet 
och minska felen i finansieringen.
Reglerna bör även ta vederbörlig hänsyn 
till de farhågor och rekommendationer från 
forskarvärlden som framkom i den 
diskussion som inleddes genom 
meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
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ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning och den följande grönboken av 
den 9 februari 2011 Från utmaningar till 
möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av forskning 
och innovation. De nya förenklade 
reglerna för deltagande och spridning bör 
rent konkret syfta till att minska den 
genomsnittliga tiden till projektantagande 
med 100 dagar jämfört med situationen 
2011, i enlighet med vad som angavs i 
kommissionens meddelande av den 
30 november 2011 till Europaparlamentet, 
rådet, Ekonomiska och sociala 
kommittén, Regionkommittén samt 
Europarådet ”Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation”2.
__________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011)0808.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Reglerna för deltagande och 
spridning i Horisont 2020 bör redan från 
början vara tydliga och transparenta och i 
största möjliga utsträckning säkra de små 
och medelstora företagens deltagande. Av 
rättssäkerhets- och tydlighetsskäl bör 
reglerna i princip förbli giltiga under hela 
programperioden. I de fall reglerna måste 
anpassas bör detta inte göras till förfång 
för deltagare vars projekt redan har 
godkänts enligt de regler som tidigare 
gällde. Alla relevanta instruktioner och 
riktlinjer för stödmottagare och revisorer 
bör finnas tillgängliga från programmets 
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början.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget, bör 
gemensamma regler gälla. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler om det 
är motiverat av särskilda behov inom 
respektive åtgärder och får kommissionens 
godkännande.

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget, bör 
gemensamma regler gälla. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler om det 
är motiverat av särskilda särdrag inom 
respektive åtgärder och deras närhet till 
marknaden och får kommissionens 
godkännande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och (9) Dessa regler för deltagande och 
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spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden.
Horisont 2020 bör möjliggöra en avsevärd 
minskning av den byråkratiska bördan för 
stödmottagarna. För att minska den 
administrativa bördan bör därför 
stödmottagarnas vanliga praxis för 
kostnadsredovisning i så stor utsträckning 
som möjligt accepteras, i enlighet med 
budgetförordningen, internationella 
redovisningsstandarder och kriterierna 
för stödberättigande. Det finansiella stödet 
från unionen kan tillhandahållas i olika 
former.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Små och medelstora företag utgör en 
viktig källa till innovation och tillväxt i 
Europa och därför bör deras deltagande i 
Horisont 2020 aktivt främjas och 
underlättas. Det är i detta syfte ytterst
viktigt att man använder en enda 
definition av små och medelstora företag 
enligt kommissionens rekommendation 
2003/361/EG av den 6 maj 2003 om 
definitionen av mikroföretag samt små 
och medelstora företag1.
__________
1 EUT L 124, 30.5.2003, s. 36.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör
en enda ersättningsnivå tillämpas för varje 
typ av åtgärd, utan differentiering 
beroende på typen av deltagare.

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader, däribland en enda 
ersättningsnivå för varje typ av
verksamhet, samtidigt som differentiering
kan tillämpas beroende på typen av
stödmottagare.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar som kräver särskilda regler.

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation kan hanteras 
genom nya och potentiellt effektivare
finansieringsformer såsom priser, 
förkommersiell upphandling och offentlig 
upphandling av innovativa lösningar som 
kräver särskilda regler samt genom en 
stärkt och mer målinriktad användning av 
innovativa finansiella instrument.
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
sträva efter att göra dem mer synliga och 
mer tillgängliga för relevanta parter.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Dessa regler bör garantera största 
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möjliga öppenhet, ansvarsskyldighet och 
demokratisk kontroll av innovativa 
finansieringsinstrument och mekanismer 
som involverar unionens budget, särskilt 
vad gäller deras bidrag, både de 
förväntade och uppnådda, till att nå 
unionens mål.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av proportionella 
åtgärder.

(15) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av nödvändiga,
proportionella och effektiva åtgärder.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att öka insynen, bör namnen på 
experter som har bistått kommissionen 
eller berörda finansieringsorgan i enlighet 
med denna förordning offentliggöras. Om 
namnets offentliggörande skulle äventyra 
expertens säkerhet eller integritet eller 
skada privatlivet, bör kommissionen eller 
finansieringsorganen ha möjlighet att avstå 
från att offentliggöra namnet.

(17) För att öka insynen, bör namnen på de 
juridiska personer som beviljats 
finansiering och experter som har bistått 
kommissionen eller berörda 
finansieringsorgan i enlighet med denna 
förordning offentliggöras. Om namnets 
offentliggörande på goda grunder skulle 
vara till skada för deltagarens 
kommersiella intressen eller äventyra 
expertens säkerhet eller integritet eller 
skada privatlivet, bör kommissionen eller 
finansieringsorganen ha möjlighet att avstå 
från att offentliggöra namnet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett finansieringsorgan får fastställa 
regler som avviker från dem som fastställs 
i denna förordning eller förordning (EU) 
nr XX/2012 [budgetförordningen] om detta 
är tillåtet enligt den grundläggande 
rättsakten eller, med förbehåll för 
kommissionens godkännande, om dess 
speciella operativa behov så kräver.

3. Ett finansieringsorgan får fastställa 
regler som avviker från dem som fastställs 
i denna förordning eller förordning (EU) 
nr XX/2012 [budgetförordningen] om detta 
är tillåtet enligt den grundläggande 
rättsakten eller, med förbehåll för 
kommissionens godkännande, om dess 
speciella operativa behov så kräver, och i 
detta fall ska kommissionen vederbörligen 
informera budgetmyndighetens två
grenar.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater eller associerade 
länder all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
under förutsättning att båda följande villkor 
är uppfyllda:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen offentliggöra 
namnen på dem som mottar EU-stöd och
på begäran göra tillgänglig för unionens 
institutioner och organ, medlemsstater eller 
associerade länder all användbar 
information den förfogar över i fråga om 
resultat av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering, under förutsättning att 
båda följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 10 i förordning (EU) 
nr XX/2012 [Horisont 2020] får stöd ges i 
en eller flera av de former som anges i 
förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen], framför allt bidrag, 
priser, upphandling eller 

Enligt artikel 10 i förordning (EU) 
nr XX/2012 [Horisont 2020] får stöd ges i 
en eller flera av de former som anges i 
förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen], däribland bidrag, 
priser, upphandling eller 
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finansieringsinstrument. finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett förslag som strider mot etiska 
principer eller tillämplig lagstiftning, eller 
som inte uppfyller de krav som fastställs i 
beslut nr XX/XX/EU [särskilda 
programmet], arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag får när som helst uteslutas ur 
förfarandena för bedömning, urval och 
beviljande.

3. Ett förslag som strider mot etiska 
principer eller tillämplig lagstiftning, eller 
som inte uppfyller de krav som fastställs i 
beslut nr XX/XX/EU [särskilda 
programmet], arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag ska uteslutas ur förfarandena för 
bedömning, urval och beviljande.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En enda ersättningsnivå för 
stödberättigande kostnader ska tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

3. Samtidigt som differentiering kan 
tillämpas beroende på typen av 
stödmottagare, ska en enda ersättningsnivå 
för stödberättigande kostnader tillämpas 
per åtgärd för all verksamhet som 
finansieras inom den. Den högsta 
stödnivån ska fastställas i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I enlighet med förordning (EU) 
nr XX/2012 [budgetförordningen], 
internationella redovisningsstandarder 
och kriterierna för stödberättigande, ska 
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stödmottagarnas vanliga praxis för 
kostnadsredovisning i så stor utsträckning 
som möjligt accepteras.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
grundval av enhetskostnader som fastställts 
i enlighet med deltagarens vanliga praxis 
för kostnadsredovisning, under 
förutsättning att de uppfyller följande 
kumulativa kriterier:

2. Direkta stödberättigande 
personalkostnader kan finansieras på 
grundval av enhetskostnader som fastställts 
som referensnivåer för olika kategorier av 
forskare, vilka årligen uppdateras av 
kommissionen. Nivåerna ska skilja sig åt 
mellan länderna och ska erhållas genom 
att man tillämpar 
korrigeringskoefficienterna för 
levnadskostnaderna i landet.
Enhetskostnaderna måste uppfylla
följande kumulativa kriterier:

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De är beräknade på grundval av de 
totala faktiska personalkostnader som 
noterats i deltagarens allmänna 
räkenskaper vilka kan justeras på 
grundval av budgeterade eller 
uppskattade delar enligt de villkor som 
fastställs av kommissionen.

utgår

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De uppfyller bestämmelserna i 
artikel 23.

(b) Bestämmelserna i artikel 23.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De uppfyller kravet avseende 
icke-vinstdrivande och undvikande av 
dubbelfinansiering av kostnader.

(c) Kravet avseende icke-vinstdrivande och 
undvikande av dubbelfinansiering av 
kostnader.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De är beräknade med beaktande av
bestämmelserna om produktiva timmar i 
artikel 25.

(d) Bestämmelserna om produktiva timmar 
i artikel 25.
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