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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i 
Horisont 2020 är en del av det förslagspaket som inrättar unionens program för forskning och 
innovation för 2014–2020. I förordningen fastställs regler enligt vilka finansiering av olika 
slag kan beviljas vissa enheter för forskning och relaterad stödverksamhet, och enligt vilka 
resultaten av denna forskning kan spridas och utnyttjas. 

Föredraganden anser att det ligger i utvecklingsutskottets intresse i relation till förslaget att se 
till att Horisont 2020 är öppet för aktörer i utvecklingsländer, och att betoningen på europeisk 
forskningsexcellens och Europa 2020-strategin inte lutar mot en ”fästning Europa”-position. 

För att unionen ska vara världsledande inom forskning och innovation måste man arbeta med 
aktörer världen över, dra nytta av deras specifika expertis och ta itu med globala utmaningar. 
På så sätt kommer programmet Horisont 2020 att bidra till hanteringen av utmaningar såsom 
hälsa och klimatförändringar, samtidigt som forskningskapacitet och kunskap byggs upp i 
tredjeländer. Allt detta är till ömsesidig nytta för unionen och dess partner i tredjeländer, och 
följer även principen om konsekvent politik för utveckling. Dessutom skulle samarbete inom 
forskning kunna vara en fördelaktig samarbetsform för de länder – i synnerhet 
medelinkomstländer – som eventuellt inte längre får bilateralt EU-stöd inom det nya 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 2014–2020.  

Föredraganden välkomnar förslagen att förenkla reglerna och förstärka små och medelstora
företags medverkan. Många små och medelstora företag kan bidra med innovativa lösningar 
på globala samhällsproblem och man bör ta till vara deras expertis. Föredraganden välkomnar 
de flexibla finansieringsmetoder som föreslås, däribland skatteincitament, samt den fortsatta 
principen om stöd till fri tillgång till forskningspublikationer. 

Föredraganden anser dock att reglerna kunde förstärkas och förtydligas ytterligare för att 
bättre främja utvecklingsländers intressen. 

I detta syfte har detta förslag till yttrande som mål att se till att forskare, forskningsinstitut och 
företag i mindre utvecklade länder kan delta i projekt som finansieras genom programmet för 
forskning, samt offentlig-privata partnerskap och partnerskap mellan offentliga aktörer. 

Förslaget har även som mål att se till att resultaten av all forskning, bland annat data och 
innovationer, är tillgängliga för dessa och alla andra delar av det civila samhället. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
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.

(9) Dessa regler för deltagande och 
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 och det civila samhällets 
organisationer, inklusive de som ägnar 
sig åt utvecklingssamarbete, genom 
förenklade förfaranden. Det finansiella 
stödet från unionen kan tillhandahållas i 
olika former.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den garantifond för deltagarna som 
upprättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums och
universitets deltagande i sjunde 
ramprogrammet och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2013) och som 
förvaltas av kommissionen har visat sig 
vara en viktig skyddsmekanism som 
minskar riskerna med uteblivna 
återbetalningar från deltagarna. Därför bör 
en ny garantifond för deltagarna upprättas. 
För att säkerställa en effektivare 
förvaltning och en bättre täckning av 
deltagarnas risk bör fonden omfatta 
åtgärder inom det program som inrättats 
enligt beslut nr 1982/2006/EG, inom det 
program som inrättats genom rådets beslut 
av den 18 december 2006 om sjunde 

(16) Den garantifond för deltagarna som 
upprättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums, universitets 
och civilsamhällets organisationers
deltagande i sjunde ramprogrammet och 
för spridning av forskningsresultat (2007–
2013) och som förvaltas av kommissionen 
har visat sig vara en viktig 
skyddsmekanism som minskar riskerna 
med uteblivna återbetalningar från 
deltagarna. Därför bör en ny garantifond 
för deltagarna upprättas. För att säkerställa 
en effektivare förvaltning och en bättre 
täckning av deltagarnas risk bör fonden 
omfatta åtgärder inom det program som 
inrättats enligt beslut nr 1982/2006/EG, 
inom det program som inrättats genom 
rådets beslut av den 18 december 2006 om 



AD\911726SV.doc 5/26 PE489.623v02-00

SV

ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–
2011), inom det program som inrättats 
genom rådets beslut […] av den X 2011 
om inrättande av ramprogrammet för 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(2012–2013) samt åtgärder enligt
förordning (EU) nr XX/XXX [Horisont 
2020] och rådets förordning (Euratom) 
nr XX/XXX om Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation [Euratom Horisont 2020]. 
Program som förvaltas av andra enheter än 
unionsorgan bör inte omfattas av fonden.

sjunde ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–
2011), inom det program som inrättats 
genom rådets beslut […] av den X 2011 
om inrättande av ramprogrammet för 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(2012–2013) samt åtgärder enligt 
förordning (EU) nr XX/XXX [Horisont 
2020] och rådets förordning (Euratom) 
nr XX/XXX om Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation [Euratom Horisont 2020]. 
Program som förvaltas av andra enheter än 
unionsorgan bör inte omfattas av fonden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom regler om öppen tillgång 
till resultat och uppgifter eller att i 
europeiskt strategiskt intresse ange 
ytterligare villkor för utnyttjande, 
spridning eller licensiering eller för att 
tackla samhällsutmaningar i de fall då 
övervägande allmänintresse står på spel.

Motivering

Vid stora samhällsutmaningar som bland annat kampen mot virus eller epidemier, mildrande 
av klimatförändringarna och kampen mot ökenspridning finns det ett övervägande 
allmänintresse av att resultaten snabbt får en bred spridning och att allmän tillgång ges till 
spetsforskningsprodukter genom licensiering.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) All forskning och innovation bygger 
på forskarnas, forskningsinstitutionernas, 
företagens och medborgarnas möjlighet 
att få fri tillgång till, dela och använda 
vetenskaplig information överallt i 
världen. Detta är särskilt viktigt för 
aktörer i utvecklingsländer, där den 
lokala forskningskapaciteten måste 
förbättras och vars samarbete med 
partner i unionen kommer att bidra till 
hanteringen av gemensamma globala 
utmaningar och unionens 
forskningsexcellens. Ökad rörlighet och 
utnyttjande av kunskap samt fri tillgång 
till vetenskapliga publikationer, vilket 
redan anges i det sjunde ramprogrammet, 
bör vara den allmänna principen för 
vetenskapliga publikationer som får 
offentligt stöd från Horisont 2020. 
Dessutom bör Horisont 2020 främja fri 
tillgång till andra vetenskapliga uppgifter 
som tas fram eller samlas in av offentligt 
finansierad forskning, med respekt för 
immateriella rättigheter, i syfte att göra fri 
tillgång till dessa uppgifter till en allmän 
regel senast 2020.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Särskilda licensieringsmodeller som 
grundar sig på sociala skyldigheter och 
som hör samman med skattefinansierad 
forskning bör främjas för resultat som rör 
teknik med potential att tackla stora 
samhällsutmaningar, till exempel 
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utvecklingen av ny medicinsk teknik (t.ex. 
läkemedel, diagnostik eller vaccin) eller 
teknik för att bekämpa 
klimatförändringar.

Motivering

Licensieringsmodeller såsom ”licensiering för rättvis tillgång”, ”licensiering för socialt 
ansvarstagande” eller ”licensiering för global tillgång” som utvecklats av universitet, 
offentliga institutioner eller frivilligorganisationer motsvarar genomförande av licenskontrakt 
som syftar till att maximera samhällets nytta av forskningsresultaten.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Reglerna bör garantera forskare, 
forskningsinstitut, företag och invånare i 
tredjeländer fri tillgång till vetenskapliga 
publikationer. I utvecklingsländer ska fri 
tillgång ges till forskning som kan vara 
till nytta för att tackla utmaningar som 
rör hälsa och kampen mot hunger och 
undernäring.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19d) Vid val av förslag ska 
konsekvenskriteriet ange i hur stor 
utsträckning forskningsresultat och 
uppgifter ska spridas eller ges fri tillgång 
och prioritet ska ges till projekt som kan 
leda till en bredare spridning och 
användning av resultaten.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19e) Inrättandet av patentpooler bör 
uppmuntras för att göra det möjligt att 
dela patenterade vetenskapliga uppgifter 
och öka samarbetsinsatserna och 
forsknings- och utvecklingssamarbetet om 
särskilda tekniska behov, särskilt i 
samband med europeiska eller globala 
samhällsutmaningar. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7) spridning: offentliggörande av resultaten 
på alla lämpliga sätt (andra än de som är ett 
resultat av att skydda eller utnyttja 
resultaten), inbegripet offentliggörande i 
medier.

7) spridning: offentliggörande av resultaten 
på alla lämpliga sätt (andra än de som är ett 
resultat av att skydda eller utnyttja 
resultaten), inbegripet offentliggörande i 
medier, artiklar som redogör för 
forskningsresultaten samt vetenskapliga 
publikationer i fackgranskade tidskrifter.

Motivering

Offentliggörande av forskningsresultaten är en viktig del av forskningen. Om man redogör för 
experiment eller uträkningar måste man lämna tillräckligt med uppgifter så att en oberoende 
forskare kan upprepa experimentet eller beräkningen för att kontrollera resultatet.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a) utnyttja/utnyttjande: direkt 
användning av resultat för att utveckla, 
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skapa och marknadsföra en produkt eller 
process eller för att utveckla eller 
tillhandahålla en tjänst.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b) rättvisa och rimliga villkor: villkor, 
inklusive avgiftsfrihet, som beaktar de 
särskilda omständigheterna i samband 
med en begäran om tillgång och/eller det 
förutsedda utnyttjandets omfattning, 
varaktighet eller andra särdrag.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter, inklusive ideella och det 
civila samhällets organisationer.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
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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:

och organ, medlemsstater, associerade 
länder eller tredjeländer all användbar 
information den förfogar över i fråga om 
resultat som skapats av en deltagare inom 
en åtgärd som har fått unionsfinansiering, 
under förutsättning att båda följande villkor 
är uppfyllda:

Ändringsförslag 14

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 ska begränsa och 
utesluta deltagandet i Horisont 2020 eller 
delar därav av:

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) rättsliga enheter (inbegripet anknutna 
enheter) vars deltagande, genom de mål 
som de eftersträvar, etableringsort, 
verksamhet eller plats för verksamhet, 
kan leda till att unionen erkänner som 
laglig, eller ger stöd eller bistånd till att 
upprätthålla, en situation som beror på 
allvarliga brott mot internationell rätt 
(inklusive internationell humanitärrätt) 
där brotten har fastställts i en resolution 
från FN:s säkerhetsråd eller i en dom 
eller ett rådgivande yttrande från 
Internationella domstolen.
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) företag som är etablerade i ett 
tredjeland där tredjelandet marknadsför 
sig som ett finansiellt offshore-centrum 
eller i ett tredjeland där det råder 
skattefrihet eller bara finns symboliska 
skatter, där det saknas ett effektivt 
informationsutbyte med utländska 
skattemyndigheter, där transparens i 
lagstiftande, rättsliga eller administrativa 
bestämmelser eller krav på en väsentlig 
lokal närvaro saknas,

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) rättsliga enheter som är etablerade i 
tredje länder där villkoren för deltagande 
av rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen,

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
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motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

andra motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar, 
under förutsättning att den rättsliga 
enheten kan konkurrera över gränserna 
och hanterar samhällsproblem av global 
karaktär med en EU-dimension.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimikravet för samordnings- och 
stödåtgärder samt åtgärder för utbildning 
och rörlighet vara att minst en rättslig enhet 
deltar.

4. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimikravet för samordnings- och 
stödåtgärder samt åtgärder för utbildning 
och rörlighet vara att minst en rättslig enhet 
deltar, under förutsättning att den 
rättsliga enheten kan konkurrera över 
gränserna och hanterar samhällsproblem 
av global karaktär med en EU-dimension.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande och
spridning av resultat.

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande av 
resultat då utnyttjande förväntas eller 
krävs som en del av en inbjudan att lämna 
förslag samt en plan för spridning av 
resultat, inklusive en plan för förvaltning 
och utbyte av uppgifter.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla förslag för forskning med 
potential att ytterligare utvecklas till ny 
medicinsk teknik, i synnerhet när det 
gäller ovanliga, fattigdomsrelaterade och 
försummade sjukdomar, inbegripet 
behandlingar, vaccin och medicinsk 
diagnos, ska innefatta ett övervägande av 
strategier för att garantera omedelbar och 
största möjliga spridning och utnyttjande 
av samt tillgång till denna teknik, då 
bristande tillgänglighet till teknik skulle 
innebära ett hot mot folkhälsan.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Konsekvenskriteriet ska ange i hur 
stor utsträckning forskningsresultat och 
uppgifter ska spridas eller ges fri tillgång 
och prioritera projekt som kan leda till en 
bredare spridning och användning av 
resultaten.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet får fastställa deltagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
utöver dem som anges i denna förordning.

3. Bidragsavtalet får fastställa deltagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
utöver dem som anges i denna förordning. 
Dessa ytterligare rättigheter och 
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skyldigheter ska, då det är lämpligt och 
med beaktande av såväl behovet av 
internationellt samarbete för att hantera 
samhällsproblem och unionens externa 
målsättningar och 
utvecklingsmålsättningar, ha som syfte att 
garantera största möjliga spridning, 
utnyttjande och licensiering av resultaten 
till invånare inom och utanför unionen 
genom socialt ansvarsfulla 
licensieringsstrategier.

Ändringsförslag 24

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 en balans mellan alla berörda 
intressen och en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om.

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om, 
bland annat genom att offentliggöra en 
fullständig redogörelse över expertens 
yrkesverksamhet och finansiella 
intressen, såsom patenter och 
aktieinnehav. Aktörer eller personer med 
intressekonflikter ska förbjudas att delta 
”på personliga mandat”.
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Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Kapitel VIIa – rubriken (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VIIa
SÄRSKILDA FALL

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37a
Offentlig-privata partnerskap

1. I enlighet med artikel 19 i förordning 
(EU) nr XX/XX [Horisont 2020] får 
Horisont 2020 genomföras genom 
offentlig-privata partnerskap, förutsatt att
alla berörda parter åtar sig att stöda 
utvecklingen och genomförandet av 
Horisont 2020.
2. Offentlig-privata partnerskap ska 
fastställas på ett öppet och översiktligt 
sätt, på grundval av en bedömning av 
oberoende experter i enlighet med 
artikel 37 i denna förordning. 
Bedömningen ska baseras på samtliga 
följande kriterier:
(a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå.
(b) Effekternas omfattning för industrins 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor.
3. Kommissionen får överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till 
offentlig-privata partnerskap, under 
förutsättning att följande villkor uppfylls 
och fastställs i ett avtal:
(a) Alla parters långsiktiga engagemang 
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på grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.
(b) Omfattningen av de resurser som 
berörs och förmågan att mobilisera 
ytterligare investeringar i forskning och 
innovation.
(c) En tydlig definition av uppgifterna för 
varje partner och överenskomna viktiga 
resultatindikatorer för den valda 
perioden.
4. Reglerna för deltagande och spridning 
för offentlig-privata partnerskap som 
inrättats eller finansierats genom 
Horisont 2020 ska vara helt förenliga med 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] samt reglerna i 
denna förordning, med undantag för fall 
då detta är nödvändigt på grund av 
särdragen i deras verksamhet. All 
avvikelse från reglerna i denna 
förordning kommer att fastställas i ett 
avtal.
5. Reglerna för offentlig-privata 
partnerskap får avvika från unionens 
tjänsteföreskrifter i den mån som de 
rättsakter som inrättar dessa organ enligt 
artikel 1a.2 i tjänsteföreskrifterna inte 
föreskriver att tjänsteföreskrifterna ska 
tillämpas.
6. Unionens deltagande i dessa 
partnerskap kan ske i någon av följande 
former:
(a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, med förbehåll för 
ändring av de grundläggande 
rättsakterna, till nya offentlig-privata 
partnerskap som bildats på grundval av 
artikel 187 i EUF-fördraget och till de 
övriga finansieringsorgan som avses i 
artikel [55.1b v eller vii] i förordning (EU) 
XX/XX [budgetförordningen]. Denna 
form av partnerskap ska endast tillämpas 
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då omfattningen av de eftersträvade 
målen och storleken på de resurser som 
krävs motiverar det.
(b) Avtal mellan de partner som avses i 
punkt 1, som anger målen för 
partnerskapet, partnernas respektive 
åtaganden, viktiga resultatindikatorer, 
och resultat som ska uppvisas, inklusive 
identifiering av forsknings- och 
innovationsverksamhet som kräver stöd 
från Horisont 2020.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 37b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 37b
Partnerskap mellan offentliga aktörer

1. Reglerna i denna förordning ska även 
tillämpas på partnerskap mellan 
offentliga aktörer i enlighet med 
artikel [20] i förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].
2. Partnerskap mellan offentliga aktörer 
som finansieras genom ERA-NET-
instrumentet kan vara berättigade till 
finansiering genom 2020, under 
förutsättning att följande villkor uppfylls:
(a) En likvärdig nivå av tidigare 
finansiella åtaganden från de enheter som 
deltar i gemensamma 
ansökningsomgångar och åtgärder.
(b) Harmoniserade regler och villkor för 
genomförande av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna.
3. Partnerskap mellan offentliga aktörer 
får stödjas antingen inom eller mellan de 
prioriteringar som anges i artikel 5.2 i 
förordning (EU) nr XX/XX [Horisont 
2020].
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4. Gemensamma 
programplaneringsinitiativ i enlighet med 
artikel 185 i EUF-fördraget kan vara 
berättigade till samfinansiering genom 
Horisont 2020, under förutsättning att 
följande villkor uppfylls:
(a) Ett befintligt behov av en riktad 
genomförandestruktur i enlighet med 
artikel 185 i EUF-fördraget.
(b) Ett stort engagemang av de deltagande 
länderna för vetenskaplig integration, 
förvaltningsintegration och finansiell 
integration.
(c) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå.
(d) En kritisk massa med avseende på 
berörda programs storlek och antal, hur 
väl de verksamheter som omfattas 
överensstämmer och hur mycket av 
relevant forskning de omfattar.
5. Kommissionen får överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till ett 
gemensamt programplaneringsinitiativ, 
under förutsättning att följande villkor 
uppfylls och fastställs i ett avtal:
(a) En tydlig definition av det mål som ska 
eftersträvas och dess relevans för målen i 
Horisont 2020 och för unionens mer 
övergripande politiska mål.
(b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
åtaganden att slå ihop nationella och/eller 
regionala investeringar för transnationell 
forskning och innovation.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga samägare ska kompenseras på 
ett rättvist och rimligt sätt.

(b) Kompensationen ska vara rättvis och 
rimlig, om kompensation krävs från
samägare för beviljande av icke-exklusiva 
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licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Trots bestämmelserna i denna artikel 
får deltagarna komma överens om en 
annan fördelning av äganderätten till 
resultaten.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, 
och såvida inte deltagaren har för avsikt 
att överföra dem till en annan rättslig 
enhet som är etablerad i en medlemsstat 
eller ett associerat land i syfte att skydda 
dem, ska den informera kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet innan 
någon spridning avseende dessa resultat 
äger rum. Kommissionen på unionens 
vägnar, eller finansieringsorganet, får 
överta äganderätten till dessa resultat och 
vidta de åtgärder som krävs för att de ska 
få ett adekvat skydd.

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd med beaktande av 
allmänintresset och i syfte att maximera 
spridningen av resultaten.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare skyldigheter avseende 
utnyttjande får fastställas i bidragsavtalet. 
Sådana ytterligare skyldigheter ska anges i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Ytterligare skyldigheter avseende 
utnyttjande får fastställas i bidragsavtalet. 
Sådana ytterligare skyldigheter ska anges i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen. Då 
forskning utövas på ett område som är 
relevant för hantering av 
samhällsutmaningar såsom hälsa eller 
klimatförändringar, ska målet med dessa 
ytterligare skyldigheter vara att garantera 
största möjliga absorption av innovativa 
lösningar av bästa allmänintresse med 
respekt för immateriella rättigheter såväl 
inom som utanför unionen, och 
licensiering av resultat till tredje parter 
ska ske automatiskt utan 
exklusivitetsvillkor.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare skyldigheter avseende spridning 
får fastställas i bidragsavtalet.

Ytterligare skyldigheter avseende spridning 
får fastställas i bidragsavtalet. Då 
forskning utövas på ett område som är 
relevant för hantering av 
samhällsutmaningar såsom hälsa eller 
klimatförändringar, ska målet med dessa 
ytterligare skyldigheter vara att garantera 
tillgänglighet till forskningsresultat för 
dem som mest påverkas av särskilda 
samhällsutmaningar samtidigt som de 
immateriella rättigheterna respekteras.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom EFR:s 
åtgärder för spetsforskning eller andra 
lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom EFR:s 
åtgärder för spetsforskning eller andra 
lämpliga områden inbegripet de av 
betydelse för hållbar utveckling i 
utvecklingsländer och de minst utvecklade 
länderna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslagen ska ingå en plan för hantering 
och delning av uppgifter och andra 
resultat för att de säkert ska 
tillgängliggöras på så bred bas och så fritt 
som möjligt, varvid samtidig hänsyn ska 
tas till att forskningsresultaten eventuellt 
kan behöva förbehållas för exklusiv 
användning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
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om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet.

om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet. Av omsorg om 
öppenhet ska rapporterna göras offentligt 
tillgängliga.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet.
Möjligheten att bevilja licenser med 
exklusiv rätt ska komma i fråga endast i 
undantagsfall och bör inte strida mot 
målen om att maximalt sprida och 
använda resultaten. Villkoren för detta 
ska fastställas i bidragsavtalet.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller 
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller 
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 
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att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn. 

att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi, samarbete med tredjeländer för 
att ta itu med samhällsproblem eller mot 
etiska principer eller säkerhetshänsyn.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagarna ska på något sätt identifiera 
bakgrundsinformationen för sina åtgärder i 
en skriftlig överenskommelse.

Deltagarna ska på något sätt identifiera 
bakgrundsinformationen som är nödvändig
för sina åtgärder i en skriftlig 
överenskommelse.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen.

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen, såvida inte annat avtalats av 
samtliga deltagare.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En anknuten enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land ska, 
såvida inte annat föreskrivs i 
konsortieavtalet, också ha nyttjanderätt till 
resultat eller bakgrundsinformation på 
samma villkor om detta är nödvändigt för 
att utnyttja de resultat som tagits fram av 
den deltagare till vilken den är anknuten.

3. En anknuten enhet etablerad i en 
medlemsstat, ett associerat land eller ett 
tredje associerat land ska, såvida inte 
annat föreskrivs i konsortieavtalet, också 
ha nyttjanderätt till resultat eller 
bakgrundsinformation på samma villkor 
om detta är nödvändigt för att utnyttja de 
resultat som tagits fram av den deltagare 
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till vilken den är anknuten.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En begäran om tillgång enligt punkterna 
1, 2 och 3 får lämnas in upp till ett år efter 
det att åtgärden slutförts. Deltagarna får 
emellertid komma överens om en annan
tidsfrist.

4. En begäran om tillgång enligt punkterna 
1, 2 och 3 får lämnas in när som helst. 
Deltagarna får emellertid komma överens 
om att införa en tidsfrist i undantagsfall i 
samband med en särskild åtgärd. En 
sådan tidsfrist ska beakta resultaten och 
ändamålen med sådan nyttjanderätt.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 45a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 45a
Nyttjanderätt för tredje parter

1. Efter att åtgärden har genomförts ska 
tredje part ha rätt att under licens begära 
och få nyttjanderätt till resultaten från 
deltagarna i åtgärden.
Denna nyttjanderätt ska beviljas på icke-
exklusiv grund på rättvisa och rimliga 
villkor såsom föreskrivs i konsortieavtalet.
2. Efter att åtgärden har genomförts ska 
tredje part ha rätt att under licens begära 
och få nyttjanderätt till deltagarnas 
bakgrundsinformation, men endast i en 
omfattning som är rimlig och endast för 
att sprida och utnyttja resultaten.
Denna nyttjanderätt ska beviljas på icke-
exklusiv grund på rättvisa och rimliga 
villkor såsom föreskrivs i konsortieavtalet.
3. Villkoren för att bevilja 
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utnyttjanderätter enligt punkt 1 och 2 ska 
infogas i konsortieavtalet och en 
hänvisning till dessa tas med i 
bidragsavtalet. De föreslagna villkoren för 
tredje parts utnyttjande av resultaten för 
forskning och den bakgrundsinformation 
som är nödvändig för att kunna använda 
resultaten i forskning ska ses över som en 
del av utvärderingen av förslaget.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller innovation av stor 
relevans för utvecklingsländernas behov, 
också på den globala hälsans område, ska 
kommissionen i bidragsavtalet ta med 
licensieringsvillkor för att biomedicinska 
produkter ska bli mer lättillgängliga och 
mer överkomligt prissatta i 
utvecklingsländerna.1

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om ägande, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
inbegripet licensieringsvillkor, ska 
fastställas i tilldelningsvillkoren för 
priser, för att resultaten ska nyttiggöras 
maximalt och finnas tillgängliga på bred 
bas och till överkomligt pris.
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