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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020 er en del af pakken med forslag, der udgør programmet for forskning og 
innovation (2014-2020). Den fastsætter reglerne for, hvilke typer støtte der kan ydes til 
bestemte forskningsenheder og relaterede støtteaktiviteter, og for at resultaterne fra denne
forskning kan formidles og udnyttes. 

Ordføreren mener, at Udviklingsudvalgets interesse i dette forslag består i at sikre, at Horisont 
2020 er tilgængeligt for aktører i udviklingslande, og at vægten på europæisk ekspertise og 
Europa 2020-strategien ikke tenderer i retning mod en "fæstning Europa". 

Hvis EU skal tage føringen inden for forskning og innovation på globalt plan, skal EU arbejde 
sammen med aktører fra hele verden, trække på deres specifikke ekspertise og tackle globale 
udfordringer. Således vil Horisont 2020-programmet bidrage til at imødegå udfordringer som 
sundhed og klimaændringer og samtidig opbygge forskningskapacitet og viden i tredjelande. 
Alt dette er til gensidig gavn for EU og dets tredjelandspartnere og overholder også princippet 
om udviklingsvenlig politikkohærens. Ydermere kan samarbejde inden for forskning være en 
nyttig form for samarbejde for de lande - særligt mellemindkomstlande - som måske ikke 
længere kan få bilateral bistand under det nye instrument til finansiering af 
udviklingssamarbejde for 2014-2020.  

Ordføreren bifalder forslagene om at forenkle reglerne og styrke SMV'ers deltagelse. Mange 
SMV'er kan hjælpe med frembringelsen af innovative løsninger på globale samfundsmæssige 
udfordringer, og deres ekspertise bør udnyttes. Han bifalder de fleksible finansieringsmetoder, 
der foreslås, herunder tilskyndelse, og også det videreførte princip om støtte til fri adgang til 
forskningspublikationer. 

Han mener dog, at reglerne kan yderligere skærpes og præciseres og derved støtte 
udviklingslandenes interesser bedre. 

I dette øjemed sigter dette udkast til udtalelse mod at sikre, at forskere, forskningsinstitutter 
og virksomheder fra mindre udviklede lande kan deltage i projekter, der er finansieret gennem 
forskningsprogrammet, såvel som offentlig-private partnerskaber og offentlig-offentlige 
partnerskaber. 

Det har endvidere til formål at sikre, at resultater fra forskning, herunder data og innovationer, 
er tilgængelige for dem og for alle andre elementer i civilsamfundet. 

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag1
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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 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(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, især 
små og mellemstore virksomheder og 
civilsamfundsorganisationer, herunder de 
organisationer, der beskæftiger sig med 
udviklingssamarbejde, gennem forenklede 
procedurer skal have nem adgang. Den 
finansielle bistand fra EU kan ydes på 
forskellige måder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres og 
universiteters deltagelse i foranstaltninger 
under syvende rammeprogram og for 
formidling af forskningsresultater (2007-
2013) og forvaltes af Kommissionen, har 
vist sig at fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en 
ny deltagergarantifond ("fonden"). For at 
sikre en mere effektiv forvaltning og en 
bedre dækning af deltagernes risici, bør 
fonden dække foranstaltningerne under de 
programmer, der er vedtaget ved 
beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets 
afgørelse […] af 18. december 2006 om 

(16) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres, 
universiteters og 
civilsamfundsorganisationers deltagelse i 
foranstaltninger under syvende 
rammeprogram og for formidling af 
forskningsresultater (2007-2013) og 
forvaltes af Kommissionen, har vist sig at 
fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en 
ny deltagergarantifond ("fonden"). For at 
sikre en mere effektiv forvaltning og en 
bedre dækning af deltagernes risici, bør 
fonden dække foranstaltningerne under de 
programmer, der er vedtaget ved 
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Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011), Rådets afgørelse af X 
2011 om fastsættelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
rammeprogram (2012-2013) samt 
forordning (EU nr. XX/XX [Horisont 
2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. 
XX/XX om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2014-2018), der supplerer 
Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation [Euratom Horisont 
2020]. Fonden dækker ikke programmer, 
der forvaltes af andre enheder end EU-
organerne.

beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets 
afgørelse […] af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011), Rådets afgørelse af X 
2011 om fastsættelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
rammeprogram (2012-2013) samt 
forordning (EU nr. XX/XX [Horisont 
2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. 
XX/XX om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2014-2018), der supplerer 
Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation [Euratom Horisont 
2020]. Fonden dækker ikke programmer, 
der forvaltes af andre enheder end EU-
organerne.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især 
gennem for muligheden for i Europas 
strategiske interesse at fastsætte yderligere 
betingelser for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især regler 
om fri adgang til resultater og data eller 
betingelser for yderligere udnyttelse, 
formidling eller licensudstedelser, i 
Europas strategiske interesse, eller for at 
håndtere samfundsmæssige udfordringer, 
hvor afgørende globale offentlige 
interesser står på spil.

Begrundelse

I tilfælde af store samfundsmæssige udfordringer såsom bekæmpelse af vira og epidemier, 
modvirkning af klimaændringer, bekæmpelse af ørkendannelse etc. er der stor offentlig 
interesse i en hurtig og bred formidling af resultater og universel adgang til 
frontlinjeforskningsprodukter gennem korrekt licensudstedelse.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Al forskning og innovation bygger 
på, at forskere, forskningsinstitutioner, 
virksomheder og borgere i hele verden 
har mulighed for at få fri adgang til, dele 
og anvende videnskabelige oplysninger. 
Dette er især vigtigt for aktører i 
udviklingslandene, hvor den lokale 
forskningskapacitet skal forbedres, og 
hvor samarbejde med Unionens partnere 
kan hjælpe med at håndtere fælles globale 
udfordringer og bidrage til Unionens 
forskningsekspertise. Med henblik på at 
øge cirkulationen og udnyttelsen af viden 
bør gratis og fri adgang til videnskabelige 
publikationer, der allerede er omfattet af 
det syvende rammeprogram, være det 
generelle princip for videnskabelige 
publikationer, der modtager offentlig 
støtte fra Horisont 2020. Horisont 2020 
bør endvidere fremme fri adgang til andre 
videnskabelige data, der leveres eller 
indsamles ved offentlig finansieret 
forskning, i overensstemmelse med 
intellektuelle ejendomsrettigheder, med 
det formål at fri adgang til disse data 
bliver hovedreglen senest i 2020.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Specifikke licensmodeller baseret på 
sociale forpligtelser, der er forbundet med 
skatteyderfinansieret forskning, bør 
fremmes med henblik på resultater 
vedrørende teknologier med potentiale for 
håndtering af store samfundsmæssige 
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udfordringer, f.eks. udviklingen i ny 
medicinsk teknologi (f.eks. lægemidler, 
diagnose eller vaccine) eller teknologier 
til bekæmpelse af klimaændringer.

Begrundelse

Licensmodeller såsom "Equitable Access Licensing", "Socially Responsible Licensing" eller 
"Global Access Licensing", der udvikles af universiteter, offentlige institutioner eller ngo'er, 
svarer til en gennemførelse af licenskontrakter, der sigter mod at maksimere de 
samfundsmæssige fordele af forskningsresultater.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) Reglerne bør sikre fri adgang til 
videnskabelige publikationer af forskere, 
forskningsinstitutioner, virksomheder og 
borgere fra tredjelande og bør med 
hensyn til udviklingslandene sikre fri 
adgang til forskning, der kan være nyttig 
med henblik på at tage udfordringerne op 
i forbindelse med sundhed og bekæmpelse 
af sult og fejlernæring.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19d) I proceduren for udvælgelse af 
forslag bør påvirkningskriteriet omfatte 
det potentielle omfang af formidling og 
offentlig adgang til forskningsresultater 
og data, med prioritering af projekter, der 
kan medføre en bredere formidling og 
udnyttelse af resultater.

Ændringsforslag 8
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Forslag til forordning
Betragtning 19 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19e) Oprettelsen af patentpuljer bør 
støttes med henblik på at muliggøre 
udveksling af patenterede videnskabelige 
data og øge den fælles indsats og F&U-
samarbejdet om specifikke teknologiske 
behov, navnlig i forbindelse med 
europæiske eller globale 
samfundsmæssige udfordringer. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier

(7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier af artikler, der fremlægger 
forskningsresultater, som f.eks. 
videnskabelige publikationer med peer-
review

Begrundelse

Offentliggørelse af forskningsresultater er en væsentlig del af den videnskabelige metode. 
Hvis de beskriver forsøg eller beregninger, bør de være tilstrækkeligt detaljerede til, at en 
uafhængig forsker kan gentage forsøget eller beregningen med henblik på at kontrollere 
resultaterne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "udnytte/udnyttelse": direkte eller 
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indirekte udnyttelse af resultater til at 
udvikle, skabe og markedsføre et produkt 
eller en proces, eller til at skabe og levere 
en tjenesteydelse

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "fair og rimelige vilkår": betingelser, 
herunder royaltyfrie vilkår, der tager 
hensyn til de særlige forhold i forbindelse 
med en anmodning om adgang og/eller 
anvendelsesområde, varighed eller andre 
forhold vedrørende den påtænkte 
nyttiggørelse

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter

(10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter, 
herunder nonprofit- og 
civilsamfundsorganisationer

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
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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:

anmodning alle brugbare oplysninger om 
resultater fra en deltager i et tiltag, der har 
modtaget EU-finansiering, til rådighed for 
EU-institutionerne og –organer, 
medlemsstaterne, associerede lande eller 
tredjelande, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

Ændringsforslag 14

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 
begrænser og udelukker deltagelsen i 
Horisont 2020 eller dele deraf for:

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) juridiske enheder (herunder alle 
associerede enheder), hvis deltagelse, som 
følge af de mål, de forfølger, deres 
etableringssted, aktiviteternes art eller 
lokalitet, ville medføre, at Unionen 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 lov 
(herunder humanitær 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
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Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der er etableret i et 
tredjeland, som fører sig frem som et 
offshore finanscenter, eller i et tredjeland, 
hvor der ikke pålægges skat eller nominel 
skat, hvor der ikke findes effektiv 
informationsudveksling med udenlandske 
skattemyndigheder, hvor der mangler 
gennemsigtighed for så vidt angår de 
lovgivningsmæssige, juridiske eller 
administrative bestemmelser, eller hvor 
der ikke stilles krav om en omfattende 
lokal tilstedeværelse

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, hvis betingelserne for 
deltagelse af juridiske enheder fra 
medlemsstaterne i tredjelandes 
forsknings- og innovationsprogrammer 
skader EU's interesser.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
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frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i andre
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager, under forudsætning af, at den 
juridiske enhed kan konkurrere på tværs 
af grænserne og håndterer 
samfundsmæssige udfordringer med en 
europæisk dimension.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
for samordnings- og støtteforanstaltninger 
og foranstaltninger til støtte for forskeres 
uddannelse og karriereudvikling være, at 
en juridisk enhed deltager.

4. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
for samordnings- og støtteforanstaltninger 
og foranstaltninger til støtte for forskeres 
uddannelse og karriereudvikling være, at 
en juridisk enhed deltager, under 
forudsætning af, at den juridiske enhed 
kan konkurrere på tværs af grænserne og 
håndterer samfundsmæssige udfordringer 
med en europæisk dimension.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslagene skal om nødvendigt 
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne.

1. Forslagene skal om nødvendigt 
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse af resultaterne, når udnyttelse 
forventes eller kræves som en del af 
indkaldelsen af forslag, samt en plan for 
formidlingen af resultaterne, herunder en 
plan for datastyring og -udveksling.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ethvert forslag om forskning, der kan 
medføre yderligere udvikling inden for ny 
medicinsk teknologi, særligt hvad angår 
sjældne, fattigdomsrelaterede og oversete 
sygdomme, herunder behandlinger, 
vacciner eller medicinsk udstyr, skal 
indeholde en overvejelse omkring 
strategier for at sikre en omgående og 
bredest mulig formidling og udnyttelse af 
denne teknologi, i det tilfælde hvor 
manglende adgang til teknologien ville 
udgøre en trussel for folkesundheden.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Påvirkningskriteriet omfatter det 
potentielle omfang af formidling og 
offentlig adgang til forskningsresultater 
og data, med prioritering af projekter, der 
kan medføre en bredere formidling og 
udnyttelse af resultater.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes 
rettigheder og forpligtelser med hensyn til 
brugsret, nyttiggørelse og formidling, ud 
over dem, der er fastsat i denne forordning.

3. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes 
rettigheder og forpligtelser med hensyn til 
brugsret, nyttiggørelse og formidling, ud 
over dem, der er fastsat i denne forordning. 
Disse supplerende rettigheder og 
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forpligtelser har til formål, hvor det er 
relevant, og hvor der tages højde for 
nødvendigheden af internationalt 
samarbejde for at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer og EU's 
eksterne mål og udviklingsmæssige mål, 
at sikre den bredest mulige formidling, 
udnyttelse og licensudstedelse af 
resultaterne til EU- og ikke-EU-borgere 
gennem socialt ansvarlige 
licensstrategier.

Ændringsforslag 24

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 opnå 
balance mellem alle involverede interesser 
og en rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om.

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om, 
herunder offentliggørelse af deres 
fuldstændige oplysninger om 
erhvervsmæssig virksomhed og finansielle 
interesser, såsom patenter og 
aktiebesiddelser. Det tillades ikke 
interessenter eller personer med 
interessekonflikter at deltage "i en 
personlig kapacitet".
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Kapitel VII a – overskrift (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VIIa
SÆRTILFÆLDE

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37a
Offentlig-private partnerskaber

1. I henhold til artikel 19 i forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020] kan 
Horisont 2020 gennemføres ved hjælp af 
offentlig-private partnerskaber, såfremt 
alle berørte partnere forpligter sig til at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Horisont 2020.
2. De offentlig-private partnerskaber 
udpeges på en åben og transparent måde 
på basis af en evaluering foretaget af 
uafhængige eksperter i henhold til artikel 
37 i denne forordning. Denne evaluering 
skal baseres på alle følgende kriterier:
a) merværdien ved foranstaltninger på 
EU-plan
b) omfanget af virkningerne for 
industriens konkurrenceevne, bæredygtig 
vækst og samfundsøkonomiske 
spørgsmål.
3. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til 
offentlig-private partnerskaber, såfremt 
følgende kriterier er opfyldt og anført i en 
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kontrakt:
a) partnernes langsigtede engagement på 
basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål
b) omfanget af de involverede ressourcer 
og evnen til at mobilisere yderligere 
investeringer i forskning og innovation
c) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode.
4. Reglerne for deltagelse og formidling 
for offentlig-private partnerskaber under 
Horisont 2020 skal være fuldt ud i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. XX/XX [finansforordningen], og de 
regler, der er fastsat i denne forordning, 
og de må kun fraviges, hvis det er 
nødvendigt på grund af særlige behov. 
Enhver afvigelse fra reglerne, der er 
fastsat i denne forordning, skal nedfældes 
i en kontrakt.
5. Bestemmelserne for offentlig-private 
partnerskaber kan afvige fra EU's 
personalevedtægt, hvis retsakterne om 
oprettelse af organerne i henhold til 
artikel 1a, stk. 2, i personalevedtægten 
ikke foreskriver anvendelse af 
personalevedtægten.
6. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kan antage følgende 
former:
a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet under det 
syvende rammeprogram på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til
andre finansieringsorganer, jf. artikel [55, 
stk. 1, litra b), nr. v) eller vii)] i forordning 
(EU) nr. XX/XX [finansforordningen]. 
Denne form for partnerskaber etableres 
kun, hvor rækkevidden af de forfulgte mål 
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og størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det
b) indgåelse af en aftale mellem 
partnerne, jf. stk. 1, som fastlægger 
målene for partnerskabet og partnernes 
forpligtelser, nøgleresultatindikatorer og 
de resultater, der skal opnås, herunder 
identifikation af forsknings- og 
innovationsaktiviteter, der kræver støtte 
fra Horisont 2020.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 37 b  (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 37b
Offentlig-offentlige partnerskaber

1. Reglerne, der er fastlagt i denne 
forordning, finder også anvendelse ved 
offentlig-offentlige partnerskaber, som 
anført i artikel [20] i forordning (EU) nr. 
XX/XX [Horisont 2020].
2. Offentlig-offentlige partnerskaber, som 
finansieres gennem ERA-NET-
instrumentet kan være berettigede til 
samfinansiering under Horisont 2020, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:
a) en betydelig grad af tidligere finansielle 
forpligtelser fra de deltagende enheder til 
de fælles indkaldelser og foranstaltninger
b) harmoniserede regler og 
gennemførelsesbestemmelser for de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger.
3. Offentlig-offentlige partnerskaber kan 
støttes enten inden for eller på tværs af de 
indsatsområder, der er fastlagt i artikel 5, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. XX/XX 
[Horisont 2020].
4. Fælles programlægningsinitiativer kan 
i henhold til artikel 185 i TEUF være 
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berettigede til samfinansiering under 
Horisont 2020, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:
a) et eksisterende behov for en specifik 
gennemførelsesstruktur baseret på artikel 
185 i TEUF
b) et stærkt engagement i integration på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt niveau
c) merværdien ved foranstaltninger på 
EU-plan
d) en kritisk masse i kraft af størrelsen og 
antallet af involverede programmer, 
ligheden mellem aktiviteterne og andelen 
af relevant forskning, som de dækker.
5. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til et fælles 
programlægningsinitiativ, såfremt 
følgende kriterier er opfyldt og fastsat i en 
kontrakt:
a) et klart defineret mål, som er relevant 
for målene for Horisont 2020 og 
Unionens bredere politiske mål
b) de deltagende landes klare finansielle 
forpligtelser, herunder forudgående 
tilsagn om at samle nationale og/eller
regionale investeringer i en pulje til 
tværnational forskning og innovation.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de andre medejere får en rimelig 
kompensation.

b) kompensationen skal være fair og
rimelig, hvis medejerne anmoder om
kompensation for udstedelse af ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter med 
henblik på at udnytte fællesejede 
resultater.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset denne artikels bestemmelser 
kan deltagerne fastsætte en anden 
tildeling af ejerskab af resultaterne.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, og med mindre 
deltagerne sigter på at overføre dem til en 
anden juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller associeret land med 
henblik på beskyttelse, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
herom, inden disse resultater formidles. 
Kommissionen, på vegne af EU, eller 
finansieringsorganet kan tage påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
herom, inden disse resultater formidles. 
Kommissionen, på vegne af EU, eller 
finansieringsorganet kan påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf, 
under hensyntagen til offentlige interesser 
og med henblik på at maksimere 
formidlingen af resultaterne.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne 
supplerende forpligtelser anføres i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne 
supplerende forpligtelser anføres i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.
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Når der forskes i et område, der er 
relevant for håndtering af 
samfundsmæssige udfordringer, som 
f.eks. sundhed eller klimaændringer, skal 
disse supplerende forpligtelser sigte mod 
at sikre den bredest mulige udnyttelse af 
innovative løsninger i bedste offentlige 
interesse i overensstemmelse med de 
intellektuelle ejendomsrettigheder både i 
og uden for Unionen, og licensudstedelse 
af resultater til tredjeparter skal 
automatisk foregå på ikke-eksklusive 
betingelser.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende formidlingsforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Supplerende formidlingsforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Når der forskes 
i et område, der er relevant for håndtering 
af samfundsmæssige udfordringer, som 
f.eks.  sundhed eller klimaændringer, bør 
disse supplerende forpligtelser sigte mod 
at sikre forskningsresultaternes 
tilgængelighed for de, der berøres mest af 
den specifikke samfundsmæssige 
udfordring, samtidig med at de 
intellektuelle ejendomsrettigheder 
respekteres.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
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forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder, herunder dem, som har 
betydning for bæredygtig udvikling i 
udviklingslandene og de mindst udviklede 
lande.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag skal indeholde en 
forvaltningsplan og en plan for 
udveksling af data og andre resultater 
med henblik på at sikre, at de er 
tilgængelige så bredt og frit som muligt, 
samtidig med at det anerkendes, at der 
muligvis er behov for eksklusiv udnyttelse 
af forskningsresultater.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen.

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen. Disse 
rapporter skal være offentligt tilgængelige 
for at sikre gennemsigtighed.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem. Muligheden for at udstede 
licenser med eksklusive rettigheder bør 
kun gives under særlige omstændigheder 
og må ikke være i modstrid med målet om 
maksimal formidling og udnyttelse af 
resultater. Betingelserne for sådanne 
licenser fastsættes i tilskudsaftalen.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn. 

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
med hensyn til at samarbejde med 
tredjelande for at håndtere 
samfundsmæssige udfordringer eller er 
uforeneligt med EU's etiske principper eller 
sikkerhedshensyn.

Ændringsforslag 39
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagerne definerer deres baggrundsviden 
for foranstaltningen i en skriftlig aftale.

Deltagerne definerer deres nødvendige
baggrundsviden for foranstaltningen i en 
skriftlig aftale.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anmodning om at udøve eller give 
afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt.

1. Anmodning om at udøve eller give 
afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt, med mindre deltagerne har 
aftalt andet.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En associeret enhed, der er etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land, har 
også brugsret, med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller 
baggrundsviden på samme betingelser, hvis 
deltageren har brug for retten for at udnytte 
de resultater, som er frembragt af den 
deltager, den er associeret med.

3. En associeret enhed, der er etableret i en 
medlemsstat, et associeret land eller et 
associeret tredjeland, har også brugsret, 
med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller 
baggrundsviden på samme betingelser, hvis 
deltageren har brug for retten for at udnytte 
de resultater, som er frembragt af den 
deltager, den er associeret med.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 
og 3 kan fremsættes i indtil et år efter 
foranstaltningens ophør. Deltagerne kan 
dog fastsætte en anden tidsfrist.

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 
og 3 kan til enhver tid fremsættes. 
Deltagerne kan dog fastsætte en tidsfrist i 
særlige tilfælde i forbindelse med en 
særlig foranstaltning. Enhver tidsfrist af 
denne art skal tage hensyn til 
resultaternes art og formålet med sådanne 
brugsrettigheder.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 45a
Brugsret for tredjeparter

1. Når foranstaltningen er afsluttet, er 
tredjeparter berettiget til at anmode om og 
modtage, under licens, brugsrettigheder 
til deltagernes resultater under denne 
foranstaltning.
Sådanne brugsrettigheder gives på ikke-
eksklusivt grundlag på fair og rimelige 
betingelser, som fastsat i konsortiets 
aftale.
2. Når foranstaltningen er afsluttet, er 
tredjeparter berettiget til at anmode om og 
modtage, under licens, brugsrettigheder 
til deltagernes baggrundsviden, men kun i 
rimeligt omfang og kun med det formål at 
formidle og udnytte resultaterne.
Sådanne brugsrettigheder gives på ikke-
eksklusivt grundlag på fair og rimelige 
betingelser, som fastsat i konsortiets 
aftale.
3. Betingelserne for brugsrettigheder 
under stk. 1 og 2 skal indgå i konsortiets 
aftale og nævnes i tilskudsaftalen. De 
foreslåede betingelser for tredjeparters 
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udnyttelse af resultater i 
forskningsøjemed og af den 
baggrundsviden, der er nødvendig for 
udnyttelse af resultaterne, tages op til 
gennemgang som en del af evalueringen 
af forslaget.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt angår innovation, der er 
særdeles relevant for udviklingslandenes 
behov, herunder på området global 
sundhed, indarbejder Kommissionen 
licensbetingelser i tilskudsaftalen med 
henblik på at forbedre adgang til 
biomedicin til rimelig pris i 
udviklingslandene.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specifikke bestemmelser med hensyn til 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling, herunder licensbestemmelser, 
fastsættes i betingelserne om pristildeling 
med henblik på at sikre maksimal 
udnyttelse af resultater og bred adgang til 
rimelig pris til resultaterne.
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