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Ändringsförslag 33
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet är positivt till 
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 4

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på 
nytt om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på 
nytt om rådet har för avsikt att väsentligt
ändra kommissionens förslag såsom 
ändrat.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I Europaparlamentets resolution av 
den 3 februari 2009 om en dagordning för 
en hållbar framtid för allmän- och 
affärsflyget6a uppmanas kommissionen att 
stärka stödet till forskning, utveckling och 
innovation inom luftfarten, i synnerhet i 
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små och medelstora företag som utvecklar 
och bygger luftfartyg för allmän- och 
affärsflyget.
__________________
6a EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 5.

Or. en

Ändringsförslag 36
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020
(2014-2020)8 bör ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr …/2013 
[ramprogrammet Horisont 2020] och 
rådets beslut nr …/2013/EU av den … 
2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av 
Horisont 2020 (2014–2020)8 bör ytterligare 
stöd, på de villkor som anges i beslut nr 
…/2013/EU, ges till sådana gemensamma 
företag som bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
8 EUT ... [det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020].

8 EUT ... [det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Här bör man inte hänvisa till enbart det särskilda programmet utan också till 
ramprogrammet, vilket är viktigt för att visa förenligheten med artikel 19 i ramprogrammet 
och principerna som uttrycks där.

Ändringsförslag 37
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020
(2014-2020)8 ska ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020
(2014-2020)8 får ytterligare stöd, på de 
villkor som anges i beslut nr …/2013/EU, 
ges till sådana gemensamma företag som 
bildats inom ramen för beslut 
nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
8 EUT ... [det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020].

8 EUT ... [det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 38
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det gemensamma företag Clean Sky 
som bildats genom rådets förordning (EG) 
nr 71/2008 av den 20 december 2007 om 
bildande av det gemensamma företaget 
Clean Sky9 uppnår sina mål i fråga om att 
stimulera ny forskning inom ramen för ett 
offentlig-privat partnerskap som möjliggör 
långfristigt samarbete mellan europeiska 
intressenter på flygteknikområdet. Små och 
medelstora företag har i mycket stor
utsträckning deltagit i Clean Sky, och 
omkring 40 % av budgeten för 
ansökningsomgångar har tilldelats sådana 
företag. Deltidsutvärderingen10 av det 
gemensamma företaget Clean Sky visar att 

(6) Det gemensamma företag Clean Sky 
som bildats genom rådets förordning (EG) 
nr 71/2008 av den 20 december 2007 om 
bildande av det gemensamma företaget 
Clean Sky9 uppnår sina mål i fråga om att 
stimulera ny forskning inom ramen för ett 
offentlig-privat partnerskap som möjliggör 
långfristigt samarbete mellan europeiska 
intressenter på flygteknikområdet. Små och 
medelstora företag har i måttlig
utsträckning deltagit i Clean Sky, och 
omkring 40 % av budgeten för 
ansökningsomgångar har tilldelats sådana 
företag. Deltidsutvärderingen10 av det 
gemensamma företaget Clean Sky visar att 
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företaget har lyckats stimulera utveckling 
mot uppnående av miljömål. Företaget har
också varit mycket framgångsrikt med att 
locka till sig ett omfattande och brett 
deltagande av alla viktiga industrier i 
unionen och ett stort antal små och 
medelstora företag. Företaget har medfört 
nya samarbeten och lett till att nya 
organisationer har börjat delta. Dess 
forskningsområde bör därför få fortsatt 
stöd så att företaget kan uppnå sina mål 
enligt artikel 2 i den här förordningen.

företaget har lyckats stimulera utveckling 
mot uppnående av miljömål. Företaget har 
medfört nya samarbeten och lett till att nya 
organisationer har börjat delta. Dess 
forskningsområde bör därför få fortsatt 
stöd så att företaget kan uppnå sina mål 
enligt artikel 2 i den här förordningen.

__________________ __________________
9 EUT L 30 4.2.2008, s. 1–20. 9 EUT L 30 4.2.2008, s. 1–20.
10 SEK(2011) 1072 slutlig. 10 SEK(2011) 1072 slutlig.

Or. en

Motivering

Eftersom merparten av budgettilldelningen inte skedde genom anbudsinfordringar har 
deltagandet i absoluta termer varit lågt.

Ändringsförslag 39
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det fortsatta stödet för 
forskningsprogrammet Clean Sky bör 
beakta de lärdomar som kan dras av det 
gemensamma företagets Clean Sky 
verksamhet, inklusive resultaten av dess 
deltidsutvärdering och intressenternas 
rekommendationer11. Det bör genomföras 
med hjälp av en mer ändamålsenlig 
struktur och mer ändamålsenliga regler, så 
att effektivisering och förenkling uppnås. 
För detta ändamål bör det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 anta finansiella 
regler som är särskilt anpassade till dess 

(7) Det fortsatta stödet för 
forskningsprogrammet Clean Sky bör 
beakta de lärdomar som kan dras av det 
gemensamma företagets Clean Sky 
verksamhet, inklusive resultaten av dess 
deltidsutvärdering och intressenternas 
rekommendationer11. Det bör genomföras
på ett sätt som präglas av öppenhet och 
insyn och med hjälp av en mer 
ändamålsenlig struktur och mer 
ändamålsenliga regler, så att effektivisering 
och förenkling uppnås. För detta ändamål 
bör det gemensamma företaget Clean Sky 
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behov i enlighet med artikel 209 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/200212.

2 anta finansiella regler som är särskilt 
anpassade till dess behov i enlighet med 
artikel 209 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 
den 25 oktober 2012 om finansiella regler 
för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, 
Euratom) nr 1605/200212.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf´.

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf.

12 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1. 12 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 40
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 ge 
finansiellt stöd, främst i form av bidrag till 
medlemmar och bidrag till deltagare efter 
det att öppna och konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar tillämpats.

(9) För att uppnå sina mål bör det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 ge 
finansiellt stöd, främst i form av bidrag till 
medlemmar och deltagare efter det att 
öppna och konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar tillämpats.

Or. en

Ändringsförslag 41
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Bidragen från de privata 
medlemmarna bör också avse ytterligare 
verksamheter som de ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter. För att man ska få en riktig 
överblick över hävstångseffekten bör 
dessa ytterligare verksamheter utgöra 
bidrag till det bredare gemensamma
teknikinitiativet Clean Sky.

(11) Bidragen från de privata 
medlemmarna som avser ytterligare 
verksamheter som de ska genomföra i 
enlighet med en plan för ytterligare 
verksamheter bör kvantifieras men ska 
inte räknas som en del av bidragen till 
teknikinitiativet Clean Sky.

Or. en

Ändringsförslag 42
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Ett deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 bör ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr … /2013 av den … 2013 om 
fastställande av regler för deltagande och 
spridning av resultat i Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)13.

(12) Ett deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 bör ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr … /2013 av den … 2013 om 
fastställande av regler för deltagande och 
spridning av resultat i Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)13.
Kontraktstrukturen ska inte avvika från 
den i Horisont 2020 och ytterligare 
kontraktsnivåer ska undvikas som 
riskerar att lägga en onödig administrativ 
börda på deltagarna.

__________________ __________________
13 EUT ... [Horisont 2020: ramprogrammet 
för forskning och innovation].

13 EUT ... [Horisont 2020: ramprogrammet 
för forskning och innovation].

Or. en
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Motivering

Deltagarna upplever att det genom Clean Sky uppfanns en struktur med tre kontraktsnivåer i 
stället för de två nivåer som brukade användas i sjunde ramprogrammet.

Ändringsförslag 43
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och reglerna om 
indirekt förvaltning i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 
av den 29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201214 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget.

(13) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och reglerna om 
indirekt förvaltning i artikel 60.1–4 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
kommissionens delegerade förordning
(EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 
om tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201214 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget.

__________________ __________________
14 EUT L 362, 31.12.2012, s. 1. 14 EUT L 362, 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 44
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Kommissionens internrevisor bör 
utöva samma befogenheter över det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 som i 
förhållande till kommissionen.

(16) Kommissionens internrevisor bör 
utöva samma befogenheter över det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 som i 
förhållande till kommissionen. Detta gäller 
också Europeiska revisionsrätten och 
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Europaparlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 
de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för 
sådana organ som inrättas enligt 
artikel 209 i samma förordning granskas 
av ett oberoende revisionsorgan, som 
bland annat ska yttra sig över 
räkenskapernas tillförlitlighet och de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. För att undvika en dubbel 
granskning av räkenskaperna är det 
motiverat att räkenskaperna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 inte 
bör granskas av revisionsrätten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 46
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget får det i stiftelseurkunderna för 

(17) I enlighet med artikel 287 i 
EUF-fördraget, bör de organ eller byråer 
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de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för 
sådana organ som inrättas enligt 
artikel 209 i samma förordning granskas 
av ett oberoende revisionsorgan, som
bland annat ska yttra sig över 
räkenskapernas tillförlitlighet och de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. För att undvika en dubbel 
granskning av räkenskaperna är det 
motiverat att räkenskaperna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 inte 
bör granskas av revisionsrätten.

som upprättas av unionen granskas i
revisionsrätten som ska avge ett yttrande
över räkenskapernas tillförlitlighet och de 
underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. För att undvika en dubbel 
granskning av räkenskaperna är det 
motiverat att räkenskaperna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 inte 
bör granskas av revisionsrätten.

Or. ro

Ändringsförslag 47
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får det i stiftelseurkunderna för de organ 
eller byråer som upprättas av unionen 
uteslutas att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för sådana organ som 
inrättas enligt artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som bland annat ska yttra 
sig över räkenskapernas tillförlitlighet och 
de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. För att undvika en dubbel 
granskning av räkenskaperna är det 
motiverat att räkenskaperna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 inte
bör granskas av revisionsrätten.

(17) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får det i stiftelseurkunderna för de organ 
eller byråer som upprättas av unionen 
uteslutas att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för sådana organ som 
inrättas enligt artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som bland annat ska yttra 
sig över räkenskapernas tillförlitlighet och 
de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. Trots detta yttrande, som 
inte utgör en revision, är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 bör granskas av 
revisionsrätten.
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Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning att inte låta räkenskaperna för det gemensamma företaget 
Clean Sky omfattas av revisionsrättens granskning. Även om yttrandet avges av ett oberoende 
revisionsorgan är det inte en revision som ger tredje parter däribland EU och 
Europaparlamentet, en kraftfull försäkran om att räkenskaperna ger en trogen bild av 
företagets ställning och att den underliggande verksamheten bedrivs på ett lagligt och 
omsorgsfullt sätt.

Ändringsförslag 48
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får det i stiftelseurkunderna för de organ 
eller byråer som upprättas av unionen 
uteslutas att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för sådana organ som 
inrättas enligt artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som bland annat ska yttra 
sig över räkenskapernas tillförlitlighet och 
de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet. För att undvika en dubbel 
granskning av räkenskaperna är det 
motiverat att räkenskaperna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 inte 
bör granskas av revisionsrätten.

(17) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
får det i stiftelseurkunderna för de organ 
eller byråer som upprättas av unionen 
uteslutas att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för sådana organ som 
inrättas enligt artikel 209 i samma 
förordning granskas av ett oberoende 
revisionsorgan, som bland annat ska yttra 
sig över räkenskapernas tillförlitlighet och 
de underliggande transaktionernas laglighet 
och korrekthet.

Or. en

Ändringsförslag 49
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I slutet av 2017 ska, som en del av 
den mellanliggande utvärderingen i 
Horisont 2020, både befintliga och nya 
offentlig-privata partnerskap, även 
gemensamma teknikinitiativ, omfattas av 
en ingående bedömning som bland annat 
ska innehålla en analys av hur öppna, 
insynsvänliga och effektiva de är.

Or. en

Ändringsförslag 50
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) För att ytterligare förenkla och 
samordna EU:s finansieringsstruktur för 
forskning och innovation i linje med det 
övergripande målet i Horisont 2020 bör 
gemensamma företag undvika att ha 
andra regelverk än dem i Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 51
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) För att bidra till att minska 
forsknings- och innovationsklyftan i EU 
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bör kompletterande och nära samordning 
utvecklas med strukturfonderna. 
Interoperabilitet mellan de 
två instrumenten ska främjas där så är 
möjligt. Kumulativ eller kombinerad 
finansiering kommer att uppmuntras. I 
samband med detta kommer syftet med 
åtgärderna att vara att utnyttja EU:s 
begåvningsreservs fulla potential och 
därmed optimera de ekonomiska och 
sociala effekterna av forskning och 
innovationer, vilket sker oberoende av och 
samtidigt som komplettering till 
strategierna och åtgärderna i medlen från 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 52
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20c) Åtgärder som verkar för att små och 
medelstora företag, universitet och 
forskningscentra deltar bör vidtas. I detta 
sammanhang behöver man identifiera
och komma till rätta med de faktorer som 
hindrar nya deltagares medverkan i 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Att bidra till uppnåendet av målen för 
det gemensamma teknikinitiativet 
Clean Sky 2, i synnerhet att integrera, 
demonstrera och validera teknik som kan

2. Att bidra till att förbättra 
luftfartsteknikens miljökonsekvenser och 
utveckla en stark och globalt 
konkurrenskraftig flygindustri och 
tillhörande leveranskedja i EU.
Detta bör uppnås genom en påskyndad 
utveckling av mer miljövänlig 
lufttransportteknik som kan sättas i drift 
så snart som möjligt, och i synnerhet 
integreringen, demonstrationen och 
valideringen av teknik som kan

Or. en

Ändringsförslag 54
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) förbättra säkerheten, 
miljökonsekvenserna och sänka 
driftskostnaderna för små luftfartyg.

Or. en

Ändringsförslag 55
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till 
1,8 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 

1. Unionens bidrag, inklusive anslagen 
från medlemsstaterna i Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta), till 
det gemensamma företaget Clean Sky 2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
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från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

driftskostnader ska högst uppgå till 
1,8 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till
1,8 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till
1,575 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60.1–4 och 
61 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår en nedskärning av budgeten för det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 med 12,5 procent som en följd av den allmänna nedskärningen av 
Horisont 2020-paketet inom den fleråriga budgetramen för att inte äventyra den känsliga 
balansen mellan finansiering av forskningssamverkan kring transport å ena sidan och av 
gemensamma teknikinitiativ å andra sidan. Samma nedskärning bör gälla andra 
gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt föreslår föredraganden att löptiden för Clean Sky 2 
förkortas med fyra år, vilket skulle innebära att en ny budget behöver tas fram inom nästa 
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fleråriga budgetram efter 2020.

Ändringsförslag 57
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till
1,8 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

1. Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
för täckande av administrativa kostnader 
och driftskostnader ska högst uppgå till
0,6 miljarder EUR. Bidraget ska betalas 
från de anslag i unionens allmänna budget 
som tilldelats det särskilda programmet för 
genomförande av ramprogrammet 
Horisont 2020 i enlighet med 
artikel 58.1 c iv och artiklarna 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 
avseende sådana organ som avses i 
artikel 209 i den förordningen.

Or. en

Motivering

Flygindustrin i EU ligger riktigt bra till. Airbus, huvudpartner och mottagare av Clean Sky, 
meddelade i juli 2013 (på Bourget-utställningen) att orderböckerna är fulltecknade för de 
kommande sju åren med beställningar på över 5 000 flygplan. Sedan dess 
(Peking-utställningen) har orderböckerna fyllts på ytterligare. En större del av finansieringen 
av forskning och utveckling på detta område bör komma från industrin, medan offentliga 
medel i Horisont 2020 bör ta sikte på områden där den privata sektorn inte förmår bidra.

Ändringsförslag 58
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegeringsöverenskommelse som 3. Den delegeringsöverenskommelse som 
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avses i punkt 2 ska täcka de aspekter som 
anges i artiklarna 58.3, 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
artikel 40 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland 
annat följande aspekter:

avses i punkt 2 ska täcka de aspekter som 
anges i artiklarna 58.3, 60.1–4 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
artikel 40 i kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 1268/2012, samt bland 
annat följande aspekter:

Or. en

Ändringsförslag 59
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De särskilda resultatindikatorer som 
avser det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 funktion.

(c) De särskilda resultatindikatorer som 
avser det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 funktion och hur dessa bidrar 
till att uppnå målet med Horisont 2020:s 
samhälleliga utmaning ”smarta, 
miljövänliga och integrerade 
transporter”.

Or. en

Ändringsförslag 60
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
data som krävs för att kommissionen ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om 
spridning av resultat och rapportering.

(d) Reglerna för tillhandahållande av de 
data som krävs för att kommissionen ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om 
spridning av resultat och rapportering samt 
fullständig information om alla förslag 
och bidragsöverenskommelser och deras 
partner som i tid ska läggas till i den 
globala Horisont 2020-databasen 
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[ECORDA].

Or. en

Ändringsförslag 61
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det bidrag som avses i punkt 1 ska bestå av
följande:

Det bidrag som avses i punkt 1 ska bestå av
bidragen till det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 enligt stycke 15.2 och 15.3b i 
stadgarna i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 62
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Bidrag till det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 i enlighet med regel 15.2 och 
15.3 b i stadgarna enligt bilaga I.

utgår

Or. en

(Text infogad i inledningen till artikel 4.2.)

Motivering

Som bidrag till det gemensamma företaget ska endast bidrag för administrativa och operativa 
kostnader räknas som inkluderar deltagande från medlemmarna i programmet. All ytterligare 
verksamhet utanför programmets omfattning kan kvantifieras i informationssyfte men ska inte 
medräknas vid beräkningen av tilldelning av EU-medel.
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Ändringsförslag 63
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturabidrag på minst 990 miljoner 
EUR under den period som anges i 
artikel 1 från andra medlemmar än 
unionen och deras anknutna enheter, 
bestående av deras kostnader för att 
genomföra ytterligare verksamheter som 
inte ingår i det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 arbetsplan och som bidrar till 
att målen för det gemensamma 
teknikinitiativet Clean Sky uppnås. Andra 
program som tillhandahåller 
unionsfinansiering kan stödja sådana 
kostnader i enlighet med tillämpliga 
regler och förfaranden. I dessa fall får 
unionens finansiering inte ersätta 
naturabidragen från andra medlemmar 
än unionen och deras anknutna enheter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Naturabidrag på minst 
990 miljoner EUR under den period som 
anges i artikel 1 från andra medlemmar än 
unionen och deras anknutna enheter, 
bestående av deras kostnader för att 
genomföra ytterligare verksamheter som 
inte ingår i det gemensamma företagets 

(b) Bidrag till ytterligare verksamheter på 
minst 990 miljoner EUR under den period 
som anges i artikel 1 från andra 
medlemmar än unionen och deras anknutna 
enheter, bestående av deras kostnader för 
att genomföra ytterligare verksamheter 
som inte ingår i det gemensamma 
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Clean Sky 2 arbetsplan och som bidrar till 
att målen för det gemensamma 
teknikinitiativet Clean Sky uppnås. Andra 
program som tillhandahåller 
unionsfinansiering kan stödja sådana
kostnader i enlighet med tillämpliga regler 
och förfaranden. I dessa fall får unionens 
finansiering inte ersätta naturabidragen
från andra medlemmar än unionen och 
deras anknutna enheter.

företagets Clean Sky 2 arbetsplan och som 
bidrar till att målen för det gemensamma 
teknikinitiativet Clean Sky uppnås. Andra 
program som tillhandahåller 
unionsfinansiering kan komplettera sådana
verksamheter i enlighet med tillämpliga 
regler och förfaranden. I dessa fall får 
unionens finansiering inte ersätta de 
ytterligare verksamheterna från andra 
medlemmar än unionen och deras anknutna 
enheter.

Or. en

Ändringsförslag 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kostnader som avses i första stycket ska 
inte vara berättigande till finansiellt stöd 
från det gemensamma företaget 
Clean Sky 2. De verksamheter som avses 
ska anges i en plan för ytterligare 
verksamheter, där det beräknade värdet 
av dessa bidrag ska anges.

De kostnader som avses i första stycket ska 
inte vara berättigande till finansiellt stöd 
från det gemensamma företaget 
Clean Sky 2.

Or. en

Ändringsförslag 66
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De kostnader som avses i punkt 1 ska inte 
vara berättigande till finansiellt stöd från 
det gemensamma företaget Clean Sky 2. 

Varje kostnad som uppstår under 
perioden enligt artikel 1 för 
medlemmarna andra än unionen eller 
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De verksamheter som avses ska anges i en 
plan för ytterligare verksamheter, där det 
beräknade värdet av dessa bidrag ska 
anges.

deras anknutna enheter för 
genomförande av ytterligare verksamheter 
utanför arbetsplanen i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 som bidrar till att 
uppnå målen i det gemensamma 
teknikinitiativet Clean Sky ska
kvantifieras men inte i något fall ersätta 
naturabidragen från medlemmarna andra 
än unionen eller deras anknutna enheter. 
Dessa kostnader ska inte vara berättigande 
till finansiellt stöd från det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Andra program 
som tillhandahåller unionsfinansiering 
kan stödja sådana kostnader i enlighet 
med tillämpliga regler och förfaranden.
De verksamheter som avses ska anges i en 
plan för ytterligare verksamheter, där det 
beräknade värdet av dessa bidrag ska 
anges.

Or. en

Motivering

Som bidrag till det gemensamma företaget ska endast bidrag för administrativa och operativa 
kostnader räknas som inkluderar deltagande från medlemmarna i programmet. All ytterligare 
verksamhet utanför programmets omfattning kan kvantifieras i informationssyfte men ska inte 
medräknas vid beräkningen av tilldelning av EU-medel.

Ändringsförslag 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemmarna i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2, bortsett från 
unionen, ska varje år senast den 
31 januari rapportera till styrelsen för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 om 
värdet av de bidrag som avses i punkt 2 
för vart och ett av de föregående 
räkenskapsåren.

3. De privata medlemmarna ska lämna 
uppdateringar och information på 
deklarationen om ytterligare 
verksamheter vid behov och minst 
två gånger under
Clean Sky 2-programmets löptid.
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Or. en

Motivering

Ytterligare verksamheter specificeras i branschdeklarationen som överlämnades till 
kommissionen den 28 maj 2013 och är ett politiskt åtagande utan kontraktsmässig påverkan. 
Hur man ska informera, uppdatera och revidera framgår också av deklarationen. Man 
behöver inte rapportera om de verksamheter som ligger utanför Clean Sky 2-arbetsplanen.

Ändringsförslag 68
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Om osäkerheter 
kvarstår får det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 göra en revision hos enheten.

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Värderingen av bidragen ska kontrolleras 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2.
Medlemmar andra än unionen som 
frivilligt förbundit sig till ytterligare 
bidrag lämnar uppdaterad information
om hur åtagandet fullgörs.

Or. en

Ändringsförslag 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
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punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Om osäkerheter 
kvarstår får det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 göra en revision hos enheten.

regel 15.3 b i stadgarna i bilaga I ska 
kostnaderna fastställas enligt sedvanliga 
kostnadsredovisningsmetoder för de 
berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder.
Värderingen av bidragen ska kontrolleras 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2.
De kostnader som uppstår för ytterligare 
verksamheter ska inte kontrolleras av det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 eller 
av något annat unionsorgan.

Or. en

Motivering

De ytterligare verksamheter som inte är samfinansierade av unionen ska inte revideras.

Ändringsförslag 70
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Om osäkerheter 
kvarstår får det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 göra en revision hos enheten.

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna för bidragen enligt 
regel 15.3 b i stadgarna i bilaga I ska
intygas av en extern oberoende revisor 
som utnämns av den berörda enheten. 
Värderingen av bidragen ska kontrolleras 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Om osäkerheter kvarstår får det 
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gemensamma företaget Clean Sky 2 göra 
en revision hos enheten. Den berörda 
enheten ska varje år för allmänheten 
offentliggöra en rapport om dess 
ytterligare verksamheter.

Or. en

Motivering

Eftersom de ytterligare verksamheter som utförs av privata medlemmar är en välkommen 
förstärkning av det gemensamma teknikinitiativets hävstångseffekt ska de inte omfattas av 
revision. Ytterligare verksamheter bör planeras och utföras därefter, klart fastställda som 
naturabidrag, och ska rapporteras varje år. I slutändan ska beloppet på 990 miljoner euro 
räcka till. Men dessa verksamheter samfinansieras inte av unionen och ska därför undantas 
från granskning annat än genom det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 71
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Om osäkerheter 
kvarstår får det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 göra en revision hos enheten.

4. Vid värdering av de bidrag som avses i 
punkt 2 b och regel 15.3 b i stadgarna i 
bilaga I ska kostnaderna fastställas enligt 
sedvanliga kostnadsredovisningsmetoder 
för de berörda enheterna, tillämpliga 
redovisningsstandarder i de länder där 
respektive enheter är etablerade och 
tillämpliga internationella 
redovisningsstandarder/IFRS-standarder. 
Kostnaderna ska styrkas av en oberoende 
extern revisor som utnämnts av den 
berörda enheten. Värderingen av bidragen 
ska kontrolleras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Om osäkerheter 
kvarstår får det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 och revisionsrätten göra en 
revision hos enheten.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får avsluta, 
proportionellt minska eller frysa unionens 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 eller inleda det 
avvecklingsförfarande som avses i 
regel 24.2 i stadgarna enligt bilaga I, om 
berörda medlemmar eller deras anknutna 
enheter inte ger de bidrag som avses i 
punkt 2 eller ger bidragen endast delvis 
eller för sent.

utgår

Or. en

Motivering

Ytterligare verksamheter ska inte utgöra grunden för någon gemenskapssanktion.

Ändringsförslag 73
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får avsluta, 
proportionellt minska eller frysa unionens 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 eller inleda det 
avvecklingsförfarande som avses i 
regel 24.2 i stadgarna enligt bilaga I, om 
berörda medlemmar eller deras anknutna 
enheter inte ger de bidrag som avses i 
punkt 2 eller ger bidragen endast delvis 
eller för sent.

5. Kommissionen ska avsluta, 
proportionellt minska eller frysa unionens 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 eller inleda det 
avvecklingsförfarande som avses i 
regel 24.2 i stadgarna enligt bilaga I om 
målen med finansieringen inte nås av det 
gemensamma företaget och om berörda 
medlemmar eller deras anknutna enheter 
inte ger de bidrag som avses i punkt 2 eller 
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ger bidragen endast delvis eller för sent.

Or. en

Ändringsförslag 74
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Clean Sky 2
ska anta särskilda finansiella regler i 
enlighet med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr … [Delegated Regulation on the model 
Financial Regulation for PPPs].

Utan att det påverkar artikel 12 i denna 
förordning ska det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 anta särskilda finansiella 
regler i enlighet med artikel 209 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
förordning (EU) nr … [Delegated 
Regulation on the model Financial 
Regulation for PPPs].

Or. en

Ändringsförslag 75
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om delegering av relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter till 
den verkställande direktören och om 
fastställande av på vilka villkor denna 
delegering av befogenheter kan dras in. 
Den verkställande direktören får
vidaredelegera dessa befogenheter.

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om delegering av relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter till 
den verkställande direktören och om 
fastställande av på vilka villkor denna 
delegering av befogenheter kan dras in. 
Den verkställande direktören får
underdelegera dessa befogenheter. Den 
verkställande direktören ska vid nästa 
styrelsesammanträde avge rapport om 
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utövandet av dessa delegeringar eller 
underdelegeringar.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om exceptionella omständigheter kräver 
det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt 
dra in delegeringen av 
tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till 
den verkställande direktören samt de 
befogenheter som denne vidaredelegerat 
och utöva dem på egen hand eller delegera 
dem till en av sina medlemmar eller till en 
anställd i det gemensamma företaget utom 
den verkställande direktören.

Styrelsen får genom ett motiverat beslut 
tillfälligt dra in delegeringen av 
tillsättningsmyndighetsbefogenheterna till 
den verkställande direktören samt de 
befogenheter som denne vidaredelegerat 
och utöva dem på egen hand eller delegera 
dem till en av sina medlemmar eller till en 
anställd i det gemensamma företaget utom 
den verkställande direktören.

Or. fr

Motivering

Tillfällig indragning eller tillfälligt upphävande av en delegering måste kunna göras när som 
helst utan att styrelsen behöver åberopa exceptionella omständigheter.

Ändringsförslag 77
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget Clean Sky 2
och dess personal ska omfattas av 
protokollet om Europeiska unionens 
immunitet och privilegier.

Verkställande direktören och 
styrelseledamöterna i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 ska omfattas av 
protokollet om Europeiska unionens 
immunitet och privilegier.



AM\1011983SV.doc 29/63 PE524.725v01-00

SV

Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning att utvidga Europeiska unionens immunitet och privilegier till 
samtliga anställda, utan bara till dem vars ansvar gör det motiverat.

Ändringsförslag 78
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget 
Clean Sky 2, i enlighet med de allmänna 
principer som är gemensamma för 
medlemsstaternas rättsordningar, ersätta 
skada som orsakats av dess personal under 
tjänsteutövning.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget 
Clean Sky 2, i enlighet med de allmänna 
principer som är gemensamma för 
medlemsstaternas rättsordningar, ersätta 
skada som orsakats av dess personal och 
styrelseledamöter under tjänsteutövning.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Vid tvister om ersättning för skada 
som orsakats av anställda vid det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 under 
deras tjänsteutövning.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 80
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lagstiftningen i den stat där det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 har 
sitt säte ska tillämpas i alla frågor som 
inte omfattas av denna förordning eller av 
några andra unionsrättsakter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 81
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen göra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Kommissionen ska meddela 
Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 30 juni 2018.

1. Senast den 31 juli 2017 ska 
kommissionen göra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Kommissionen ska meddela 
Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 30 januari 2018.

Or. en

Ändringsförslag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen göra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Kommissionen ska meddela 

1. Senast den 30 juni 2017 ska 
kommissionen göra en deltidsutvärdering 
av det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Kommissionen ska meddela 
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Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 30 juni 2018.

Europaparlamentet och rådet 
utvärderingens slutsatser samt sina egna 
iakttagelser senast den 31 december 2017.

Or. ro

Ändringsförslag 83
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska ingå i den ansvarsfrihet som
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 ska beviljas av
Europaparlamentet på rådets 
rekommendation enligt ett förfarande som 
är jämförbart med det som föreskrivs i 
artikel 319 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och i 
artiklarna 164 och 166 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, 
samt på grundval av Europeiska 
revisionsrättens revisionsberättelse.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att de gemensamma företagen underkastas revisionsrättens granskning och att 
de har samma förfaranden för ansvarsfrihet som kommissionen, med budgetkontroll och 
politisk kontroll utövade av Europaparlamentet.

Ändringsförslag 84
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
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till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska ingå i den ansvarsfrihet som
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i
fördraget.

till det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska beviljas av Europaparlamentet, på 
rådets rekommendation, före den 15 maj 
år n+2 i enlighet med ett förfarande 
jämförbart med förfarandet i artikel 319 i
EUF-fördraget och artiklarna 164 och 
165 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och som anges i de 
finansiella bestämmelserna för det 
gemensamma företaget Clean Sky 2.

Or. en

Ändringsförslag 85
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om Europaparlamentet vägrar att 
bevilja ansvarsfrihet ska den
verkställande direktören lämna in sin 
avskedsansökan till styrelsen som med 
hänsyn till omständigheterna avgör vilket 
slutgiltigt beslut som ska fattas.

Or. fr

Motivering

För att ansvarsfrihetsförfarandet ska bli trovärdigt är det viktigt att en vägran att bevilja 
ansvarsfrihet får följder genom att styrelsen avgör den verkställande direktörens öde. 
Förfarandet innebär inte ett avsked utan enbart en skyldighet för den verkställande direktören 
att hänskjuta frågan om sin avgång till styrelsen, som har att besluta om följderna.

Ändringsförslag 86
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De anställda vid det gemensamma 
företaget, dess verkställande direktör och 
dess styrelseledamöter ska, utan dröjsmål 
och utan att deras ansvar därigenom kan 
ifrågasättas, för Olaf avslöja 
oegentligheter som de får vetskap om 
under utövandet av deras befattningar 
eller uppdrag. Om de inte fullgör denna 
skyldighet kan de göras personligt 
ansvariga för följderna av de 
oegentligheter som de fått vetskap om 
men inte har avslöjat för Olaf.

Or. fr

Motivering

Kampen mot bedrägerier måste ha prioritet inom EU. Denna bestämmelse om avslöjande, 
som redan gäller i minst en medlemsstat, är ett mycket användbart verktyg för att uppnå 
målet.

Ändringsförslag 87
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ledamöter i styrelsen, 
styrkommittéerna, den vetenskapliga 
kommittén och den verkställande 
direktören ska offentliggöra och 
uppdatera en förklaring över alla 
professionella verksamheter, ekonomiska 
intressen och intressekonflikter. 
Förklaringarna ska innehålla följande 
information:
(a) Personens yrke och hans/hennes 
medlemskap i styrelser eller kommittéer i 
privata bolag, icke-statliga organisationer 
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och sammanslutningar.
(b) Andel i företag eller i partnerskap om 
den allmänna politiken kan påverkas eller 
om denna medverkan ger ledamoten ett 
väsentligt inflytande över det berörda 
organets ärenden.

Or. en

Ändringsförslag 88
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med principerna om öppenhet 
och icke-diskriminering i artiklarna 35, 
60.1 och 128.1 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och artikel 16 i 
denna förordning ska meddelanden om 
ansökningsomgång och uppmaningar till 
intresseanmälan i det gemensamma 
företagets Clean Sky 2-regi offentliggöras 
på den internetbaserade deltagarportalen 
till Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Under trepartsförhandlingarna om Horisont 2020 enades institutionerna om att verka för en 
bättre sammanhållning mellan alla meddelanden och uppmaningar som finansieras inom 
Horisont 2020. I detta syfte lovade kommissionen att främja offentliggörandet av 
meddelanden om ansökningsomgångar och uppmaningar till intresseanmälan som 
organiseras av det gemensamma teknikinitiativet på deltagarportalen till Horisont 2020. Alla 
var ense om att arbeta på detta sätt. Detta ändringsförslag syftar till att omvandla detta 
frivilliga åtagande till ett lagkrav för att garantera enkel och tillgänglig information för 
sökande.

Ändringsförslag 89
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsteg från reglerna för deltagande för 
att en enskild enhet ska komma i fråga för 
finansiering ska tillämpas i undantagsfall.

Or. en

Motivering

Enligt nuvarande förslag skulle bara 30 procent av budgeten fördelas via öppna och 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar och anbudsinfordringar och resten tilldelas på 
förhand till medlemmar och partner i Clean Sky. Om medlen som fördelas via 
ansökningsomgångar och anbudsinfordringar är enskilda kontrakt till enskilda företag blir 
det i praktiken till en privat upphandlingsprocess med offentliga medel för 
Clean Sky-medlemmarna. Avsteg från reglerna om forskningssamverkan i EU ska bara göras 
i undantagsfall.

Ändringsförslag 90
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Eventuella outnyttjade anslag inom
ramen för förordning (EG) nr 71/2008
ska överföras till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2.

5. Endast de oundgängliga anslag som 
behövs för att täcka de administrativa 
kostnaderna för ansökningsomgångar
inom det gemensamma företaget IMI 
(IMI1) ska överföras till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 från de outnyttjade 
anslagen enligt förordning (EG) 
nr 71/2008.

Or. en

Ändringsförslag 91
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) associerad medlem: en juridisk person 
som har valts ut enligt förordning (EG) 
nr 71/2008 och har godkänt dessa stadgar 
genom att underteckna ett 
godkännandebrev och vars medlemskap 
ska avslutas när åtgärder som inletts enligt 
den förordningen och i vilka den är 
involverad upphör, dock senast den 
31 december 2017.

(a) associerad medlem: en juridisk person 
som har valts ut enligt förordning (EG) 
nr 71/2008 och har godkänt dessa stadgar 
genom ett beslut av den instans som är 
ansvarig för dess styrelsesätt och vars 
medlemskap ska avslutas när åtgärder som 
inletts enligt den förordningen och i vilka 
den är involverad upphör, dock senast den 
31 december 2017.

Or. fr

Motivering

Bara ett brev räcker inte för att uppfylla stadgarna.

Ändringsförslag 92
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) huvudpartner: en juridisk person som 
deltar i en ITD, IADP eller tvärgående 
verksamhet och som har valts ut efter en 
ansökningsomgång i enlighet med regel 4.2 
och har godkänt dessa stadgar genom att 
underteckna ett godkännandebrev.

(b) huvudpartner: en juridisk person som 
deltar i en ITD, IADP eller tvärgående 
verksamhet och som har valts ut efter en 
ansökningsomgång i enlighet med regel 4.2 
och har godkänt dessa stadgar genom ett 
beslut av den instans som är ansvarig för 
dess styrelsesätt.

Or. fr

Motivering

Bara ett brev räcker inte för att uppfylla stadgarna.

Ändringsförslag 93
Jerzy Buzek
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Förslag till förordning
 Bilaga 1 – del 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att inrikta insatserna inom ramen för 
ITD:er, IADP:ar och tvärgående 
verksamheter på nyckelresultat som kan 
bidra till att unionens miljö- och 
konkurrenskraftsmål uppnås.

(c) Att inrikta insatserna inom ramen för 
ITD:er, IADP:ar och tvärgående 
verksamheter på nyckelresultat som kan 
bidra till att unionens mål i vitboken 2011
uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 94
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
 Bilaga 1 – del 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att stimulera små och medelstora 
företag att delta i dess verksamhet i linje 
med målen i sjunde ramprogrammet och 
Horisont 2020.

(i) Att stimulera små och medelstora 
företag att delta i dess verksamhet i linje 
med målen i sjunde ramprogrammet och 
Horisont 2020, särskilt avsätta minst 20 % 
av EU:s anslag till Clean Sky 2 till 
deltagande små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 95
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
 Bilaga 1 – del 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att stimulera små och medelstora 
företag att delta i dess verksamhet i linje 
med målen i sjunde ramprogrammet och 
Horisont 2020.

(i) Att säkerställa att små och medelstora 
företag deltar i dess verksamhet i linje med 
målen i sjunde ramprogrammet och 
Horisont 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 96
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
 Bilaga 1 – del 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Att etablera kontakt med ett brett 
spektrum av intressenter, däribland 
forskningsorganisationer, universitet och 
det civila samhällets organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 97
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett
godkännandebrev, de ledare och 
associerade medlemmar som förtecknas i 
bilaga II till denna förordning och de 
huvudpartner som ska väljas ut i enlighet 
med regel 4.2.

(b) När de godkänt dessa stadgar genom ett
beslut av den instans som är ansvarig för 
dess styrelsesätt, de ledare och associerade 
medlemmar som förtecknas i bilaga II till 
denna förordning och de huvudpartner som 
ska väljas ut i enlighet med regel 4.2.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förutsatt att enheten bidrar till den 
finansiering som avses i regel 15 för 
uppnående av det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 mål enligt artikel 2 i denna 
förordning och godkänner det 
gemensamma företagets stadgar får varje 
juridisk person som är etablerad i en 
medlemsstat eller i ett land som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 ansöka om att bli en 
huvudpartner till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 i enlighet med 
punkt 2.

1. Förutsatt att enheten bidrar till den 
finansiering som avses i regel 15 för 
uppnående av det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 mål enligt artikel 2 i denna 
förordning och godkänner det 
gemensamma företagets stadgar får varje 
juridisk person som är etablerad i en 
medlemsstat eller i ett land som är 
associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020 ansöka om att bli en ledare, 
associerad medlem eller huvudpartner till 
det gemensamma företaget Clean Sky 2 i 
enlighet med punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 99
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Huvudpartnerna till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 och deras relevanta 
anknutna enheter ska väljas ut genom en 
öppen, icke-diskriminerande och 
konkurrensutsatt ansökningsomgång och 
underkastas en oberoende utvärdering. 
Ansökningsomgångar ska styras av 
behovet av viktig kapacitet för att 
genomföra programmet. De ska 
offentliggöras på webbplatsen för Clean 
Sky och meddelas via gruppen med 
staternas företrädare och andra kanaler, så 
att bredast möjliga deltagande uppnås.

2. De associerade medlemmarna, 
partnernas eller huvudpartnerna till det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 och 
deras relevanta anknutna enheter ska väljas 
ut genom en öppen, icke-diskriminerande 
och konkurrensutsatt ansökningsomgång 
och underkastas en oberoende utvärdering. 
Ansökningsomgångar ska styras av 
behovet av viktig kapacitet för att 
genomföra programmet. De ska 
offentliggöras på webbplatsen för Clean 
Sky och meddelas via gruppen med 
staternas företrädare och andra kanaler, så 
att bredast möjliga deltagande uppnås.
Framställningen och resultaten av 
utvärderingen ska offentliggöras på 
webbplatsen för Clean Sky.
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Or. en

Ändringsförslag 100
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlem får avsluta sitt medlemskap i 
det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Avslutandet ska träda i kraft och bli 
oåterkalleligt sex månader efter det att 
övriga medlemmar meddelats. Därefter ska 
den före detta medlemmen befrias från alla 
skyldigheter, förutom de som det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 
godkände eller ådrog sig innan 
medlemskapet avslutades.

3. En medlem får avsluta sitt medlemskap i 
det gemensamma företaget Clean Sky 2. 
Avslutandet ska träda i kraft och bli 
oåterkalleligt sex månader efter det att 
övriga medlemmar meddelats. Därefter ska 
den före detta medlemmen befrias från alla 
skyldigheter, förutom de som det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 
godkände eller ådrog sig innan 
medlemskapet avslutades. Vid avslutandet 
ska en avräkning upprättas mellan den 
avslutande medlemmen och det 
gemensamma företaget Clean Sky 2 för 
att reglera de ekonomiska åtagandena.

Or. fr

Ändringsförslag 101
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemskap i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 får inte överlåtas till 
en tredje part utan förhandsgodkännande 
av styrelsen.

4. Medlemskap i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 får inte överlåtas till 
en tredje part utan förhandsgodkännande 
av styrelsen. Godkännandet ska meddelas 
till kommissionen, som har rätt att 
motsätta sig det.

Or. fr
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Ändringsförslag 102
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tre företrädare för den vetenskapliga 
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 103
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska vara sammansatt så, att det 
finns en betydande representation från 
små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionens företrädare ska ha
50 % av rösterna. Kommissionens röst ska 
vara odelbar. Varje annan företrädare ska 
ha ett lika stort antal röster. Företrädarna 
ska göra sitt yttersta för att uppnå 

1. Varje enskild ledamot i styrelsen ska ha
en röst vardera med lika rösträtt.
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konsensus. Om konsensus inte kan 
uppnås ska styrelsen fatta beslut med en 
majoritet av minst 75 % av samtliga 
röster, inbegripet rösterna för de som inte 
närvarar.

Styrelsen ska fatta beslut med två 
tredjedelars majoritet av alla giltiga 
röster. Styrelsen fattar alltid beslut med 
två tredjedelars majoritet när beslut inte 
kan fattas genom konsensus. Giltiga 
röster omfattar alla medlemmar, även 
från dem som inte närvarar.
Kommissionen ska ha vetorätt.

Or. en

Motivering

Reglerna som gäller styrelsen för Clean Sky 1 fungerade bra och medförde att 
ändamålsenliga beslut fattades i det gemensamma företaget. De bör därför förbli 
oförändrade.

Ändringsförslag 105
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – led 3 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning. Styrelsen ska själv anta och offentliggöra
sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 106
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – led 2 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Utnämna, entlediga, förlänga 
mandatperioden för och ge vägledning till 
den verkställande direktören samt övervaka 
dennes arbete.

(f) Utnämna, avskeda, förlänga 
mandatperioden för och ge vägledning till 
den verkställande direktören samt övervaka 
dennes arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 107
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – led 2 – led ta (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ta) Efter offentlig upphandling tillsätta 
ett oberoende revisionsorgan med 
uppdrag att avge det yttrande som 
föreskrivs i artikel 60.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska 
utnämnas av styrelsen utifrån en 
förteckning över kandidater som föreslås 
av kommissionen på grundval av ett öppet 
och transparent urvalsförfarande. 
Kommissionen ska vid behov se till att de 
andra medlemmarna i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 företräds i 
urvalsförfarandet.

1. Den verkställande direktören ska 
utnämnas av styrelsen utifrån en 
förteckning över kandidater som föreslås 
av kommissionen på grundval av ett öppet 
och transparent urvalsförfarande. 
Kommissionen ska vid behov se till att de 
andra medlemmarna i det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 företräds i 
urvalsförfarandet. Europaparlamentet har 
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rätt att motsätta sig utnämningen.

Or. fr

Ändringsförslag 109
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den verkställande direktören får endast
entledigas genom beslut av styrelsen på 
grundval av ett förslag som kommissionen, 
vid behov med medverkan av de privata 
medlemmarna, utarbetat.

6. Den verkställande direktören får endast
avskedas genom beslut av styrelsen på 
grundval av ett förslag som kommissionen, 
vid behov med medverkan av de privata 
medlemmarna, utarbetat.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den verkställande direktören ska i 
synnerhet utföra följande uppgifter på ett 
oberoende sätt:

4. Den verkställande direktören ska i 
synnerhet utföra följande uppgifter:

Or. fr

Ändringsförslag 111
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) För godkännande av styrelsen lägga 
fram årsbokslutet.

(c) Fastställa årsbokslutet och lägga fram 
det för godkännande av styrelsen.

Or. fr

Ändringsförslag 112
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 4 – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Genomföra en offentlig upphandling 
på vars grundval styrelsen ska tillsätta ett 
oberoende revisionsorgan med uppdrag 
att avge det yttrande som föreskrivs i 
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 113
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Handlägga ansökningsomgångar och 
anbudsinfordringar enligt arbetsplanen och 
administrera och samordna 
överenskommelserna eller besluten.

(b) Handlägga ansökningsomgångar och
anbudsinfordringar, även utvärderingen 
genom en oberoende expertpanel, enligt 
arbetsplanen och administrera och 
samordna överenskommelserna eller 
besluten.

Or. en
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Ändringsförslag 114
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – led 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Övervaka ett informations- och 
stimulanssystem för ett brett deltagande i 
det gemensamma företagets 
verksamheter, närmare bestämt 
anbudsinfordringarna, däribland en länk 
till det nationella kontaktpunktssystemet.

Or. en

Ändringsförslag 115
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) SAT IADP.

Or. en

Ändringsförslag 116
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En företrädare för varje huvudpartner 
till ITD:n eller IADP:n.

(b) En företrädare för varje huvudpartner 
till ITD:n eller IADP:n. Företrädare för 
ledarna för andra ITD:er eller IADP:ar 
kan delta om de så önskar.

Or. en
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Motivering

Alla andra ITD- och IADP-ledare måste kunna delta i vilken styrkommitté de vill.

Ändringsförslag 117
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – del 2 – stycke 1a (new)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I dess sammansättning ska man försöka 
uppnå större jämställdhet mellan könen 
enligt artikel 16 i förordning (EU) 
nr .../2013 [ramprogrammet 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 118
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje styrkommitté ska anta sin egen 
arbetsordning, på grundval av en för alla 
styrkommittéer gemensam modell.

Varje styrkommitté ska anta och 
offentliggöra sin egen arbetsordning, på 
grundval av en för alla styrkommittéer 
gemensam modell.

Or. en

Ändringsförslag 119
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst 12 ledamöter. Den ska utse en 
ordförande bland sina ledamöter.

1. Den vetenskapliga kommittén består av 
28 ledamöter, en från varje medlemsstat, 
utsedda på en förnybar tvåårsperiod.
Gruppen ska välja en ordförande för en 
ettårsperiod bland sina ledamöter. Dess 
sammansättning ska ta hänsyn till 
jämställdhet i enlighet med artikel 16 i 
ramprogrammet Horisont 2020. 

Or. ro

Ändringsförslag 120
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd 
blandning av internationellt erkända 
experter från den akademiska världen, 
näringslivet och tillsynsorgan. Den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att vetenskapligt 
grundade rekommendationer ska kunna 
göras till det gemensamma företaget 
Clean Sky 2.

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd 
blandning av internationellt erkända 
experter från den akademiska världen, 
näringslivet och tillsynsorgan. Den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att vetenskapligt 
grundade rekommendationer ska kunna 
göras till det gemensamma företaget 
Clean Sky 2. I dess sammansättning ska 
man försöka uppnå större jämställdhet 
mellan könen enligt artikel 16 i 
förordning (EU) nr .../2013 
[ramprogrammet Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 121
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 2



AM\1011983SV.doc 49/63 PE524.725v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd 
blandning av internationellt erkända 
experter från den akademiska världen,
näringslivet och tillsynsorgan. Den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att vetenskapligt 
grundade rekommendationer ska kunna 
göras till det gemensamma företaget 
Clean Sky 2.

2. Ledamöterna ska utgöra en välavvägd 
blandning av internationellt erkända 
experter från den akademiska världen, det 
civila samhället och tillsynsorgan. Den 
vetenskapliga kommitténs ledamöter ska 
tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att vetenskapligt 
grundade rekommendationer ska kunna 
göras till det gemensamma företaget 
Clean Sky 2.

Or. en

Ändringsförslag 122
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska fastställa kriterierna och 
urvalsförfarandet för sammansättningen av 
den vetenskapliga kommittén samt 
utnämna dess ledamöter. Styrelsen ska 
beakta de tänkbara kandidater som 
föreslagits av gruppen med staternas 
företrädare.

3. Styrelsen ska fastställa kriterierna och 
urvalsförfarandet för sammansättningen av 
den vetenskapliga kommittén samt 
utnämna dess ledamöter från de tänkbara 
kandidater som föreslagits av staternas 
företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 123
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 4 – led -a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Ge råd om de strategiska 
orienteringarna och verksamheterna i det 
gemensamma företaget Clean Sky 2.

Or. en

Ändringsförslag 124
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av dess 
ordförande.

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Sammanträdena ska sammankallas av dess 
ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 125
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Den vetenskapliga kommittén ska 
erhålla information regelbundet, särskilt 
om deltagandet i indirekta verksamheter 
som finansieras av det gemensamma 
företaget Clean Sky 2, om resultatet av 
varje ansökningsomgång och 
anbudsinfordring, om samordningsvinster 
med andra relevanta EU-program, om 
genomförandet av det gemensamma 
företagets Clean Sky 2:s budget och om 
spridningen och utnyttjandet av 
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forskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 126
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta sin arbetsordning.

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta sin arbetsordning och utse 
tre företrädare till styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 127
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta sin arbetsordning.

7. Den vetenskapliga kommittén ska själv 
anta och offentliggöra sin arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 128
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kopplingar till ramprogrammet 
Horisont 2020.

(c) Förenlighet med ramprogrammet 
Horisont 2020.
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Or. en

Ändringsförslag 129
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – led 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Tillrådligheten i att inbegripa en viss 
forskningsprioritet för det gemensamma 
företaget Clean Sky 2 i regelbundna 
ansökningsomgångar och 
anbudsinfordringar i ramprogrammet 
Horisont 2020 för att utveckla nya 
synergier med forsknings- och 
innovationsverksamheter av strategisk 
betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 130
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – led 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Resultatet och planeringen av 
ansökningsomgångar och 
anbudsinfordringar.

Or. en

Ändringsförslag 131
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Gruppen med staternas företrädare ska 
själv anta sin arbetsordning.

6. Gruppen med staternas företrädare ska 
själv anta och offentliggöra sin 
arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upp till 40 % av unionens totala 
finansiering ska fördelas till ledare och 
deras deltagande anknutna enheter.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom det är offentliga EU-medel ska alla driftsmedel utbetalas efter en öppen och 
konkurrensutsatt ansökningsomgång. Tilldelning på förhand ska inte göras till någon särskild 
enhet.

Ändringsförslag 133
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upp till 30 % av unionens totala 
finansiering ska fördelas till 
huvudpartner och deras deltagande 
anknutna enheter.

utgår



PE524.725v01-00 54/63 AM\1011983SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Eftersom det är offentliga medel ska alla driftsmedel utbetalas efter en öppen och 
konkurrensutsatt ansökningsomgång. Tilldelning på förhand ska inte göras till någon särskild 
enhet.

Ändringsförslag 134
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Minst 30 % av unionens totala 
finansiering ska fördelas till aktörer som 
väljs ut genom konkurrensutsatta 
ansökningsomgångar och 
anbudsinfordringar. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt att se till att 
små och medelstora företag deltar i 
tillräcklig omfattning.

(c) 100 % av unionens totala finansiering 
ska fördelas till aktörer som väljs ut genom 
konkurrensutsatta ansökningsomgångar 
och anbudsinfordringar. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt att se till att 
små och medelstora företag deltar i 
tillräcklig omfattning.

Or. en

Motivering

Eftersom det är offentliga medel ska alla driftsmedel utbetalas efter en öppen och 
konkurrensutsatt ansökningsomgång. Tilldelning på förhand ska inte göras till någon särskild 
enhet.

Ändringsförslag 135
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 16 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Avsteg från artikel 8.3 i förordning 
nr .../2013 [regler för deltagande i 
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Horisont 2020] för att en enda rättslig 
enhet ska få ta emot bidrag ska göras i 
undantagsfall och vara välmotiverade.

Or. en

Motivering

Om det i alla ansökningsomgångar tillåts att en enda enhet erhåller medel snarare än 
tre enheter enligt regeln för Horisont 2020 skulle det i praktiken förvandla 
Clean Sky-programmet till ett upphandlingsprogram för flygindustrin, vilket inte ska vara 
syftet med användningen av de offentliga medlen i Horisont 2020.

Ändringsförslag 136
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 18 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om någon medlem i det gemensamma 
företaget Ecsel inte uppfyller sina 
åtaganden i fråga om det avtalade 
finansiella bidraget ska den verkställande 
direktören dokumentera detta skriftligen 
och fastställa en rimlig tidsfrist för att 
åtgärda detta. Om situationen inte 
åtgärdas inom tidsfristen ska den 
verkställande direktören sammankalla ett 
möte med styrelsen för att avgöra om den 
berörda medlemmens medlemskap ska 
sägas upp eller om det ska vidtas några 
andra åtgärder tills medlemmens 
skyldigheter har fullgjorts. Varje medlem 
som inte uppfyller sina åtaganden kan 
under en första tid, efter att ha hörts och 
getts möjlighet att reglera ärendet, fråntas 
sin rösträtt av styrelsen.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska årligen rapportera till kommissionen i 
enlighet med artikel 60.5 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

3. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska årligen rapportera till kommissionen
och budgetmyndigheterna.

Inom två månader från och med 
utgången av varje budgetår ska den 
verkställande direktören överlämna 
årsräkenskaperna och balansräkningen
för det föregående året till revisionsrätten. 
Revisionsrätten får utföra inspektioner, 
inklusive i form av kontroller på plats.

Or. en

Ändringsförslag 138
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företagets Clean Sky 
2 räkenskaper ska granskas av ett
oberoende revisionsorgan i enlighet med
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

4. Det gemensamma företagets Clean Sky 
2 räkenskaper ska granskas av Europeiska 
revisionsrätten inom ramen för 
beviljandet av ansvarsfrihet. I sitt arbete 
ska revisionsrätten ta hänsyn till det 
arbete som utförs av det oberoende 
revisionsorgan som har getts i uppdrag att 
avge det yttrande som föreskrivs i 
artikel 60.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 139
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 räkenskaper ska granskas av
ett oberoende revisionsorgan i enlighet 
med artikel 60.5 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.

4. Det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 räkenskaper ska granskas av
revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 140
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 räkenskaper ska granskas av
ett oberoende revisionsorgan i enlighet 
med artikel 60.5 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012.

4. Det gemensamma företagets 
Clean Sky 2 räkenskaper ska granskas av
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 
EUF.

Or. en

Ändringsförslag 141
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Revisionsrätten ska utarbeta en 
särskild årsrapport för det gemensamma 
företaget Clean Sky 2.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 143
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskaperna ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 144
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Räkenskaperna ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 145
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 23 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 
och dess organ och personal ska undvika 
alla intressekonflikter vid genomförandet 
av sin verksamhet.

1. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 
och dess organ och personal ska undvika 
alla intressekonflikter vid genomförandet 
av sin verksamhet. I synnerhet ska 
information om intressen enligt artikel 
16.4a i denna förordning offentliggöras.

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 16 punkt 4a (ny).)

Ändringsförslag 146
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 23 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen får anta regler om 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter som gäller för 
medlemmarna, organen och personalen. 
Dessa regler ska innehålla bestämmelser 
för undvikande av intressekonflikter för de 
företrädare för medlemmarna som sitter i 
styrelsen.

2. Styrelsen får anta regler om 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter som gäller för 
medlemmarna, organen och personalen.
Dessa regler ska innehålla bestämmelser 
för undvikande av intressekonflikter för de 
företrädare för medlemmarna som sitter i 
styrelsen. I synnerhet ska en särskild 
förklaring om intressen enligt 
artikel 16.4a i denna förordning 
offentliggöras.

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 16 punkt 4a (ny).)



PE524.725v01-00 60/63 AM\1011983SV.doc

SV

Ändringsförslag 147
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 23 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen får anta regler om 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter som gäller för 
medlemmarna, organen och personalen. 
Dessa regler ska innehålla bestämmelser 
för undvikande av intressekonflikter för de 
företrädare för medlemmarna som sitter i 
styrelsen.

2. Styrelsen ska anta regler om 
förebyggande och hantering av 
intressekonflikter som gäller för 
medlemmarna, organen och personalen. 
Dessa regler ska innehålla bestämmelser 
för undvikande av intressekonflikter för de 
företrädare för medlemmarna som sitter i 
styrelsen.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 24 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska avvecklas vid slutet av den period som 
anges i artikel 1 i denna förordning.

1. Det gemensamma företaget Clean Sky 2 
ska avvecklas vid slutet av den period som 
anges i artikel 1 i denna förordning eller 
tidigare om målen med företaget inte 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 149
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 24 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 avvecklas ska dess tillgångar 
användas för att täcka dess skulder samt 
utgifterna i samband med avvecklingen. Ett 
eventuellt överskott ska fördelas mellan 
medlemmarna vid tidpunkten för 
avvecklingen i förhållande till deras 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Ett överskott som 
tilldelas unionen ska återföras till unionens 
budget.

4. När det gemensamma företaget 
Clean Sky 2 avvecklas ska dess tillgångar 
användas för att täcka dess skulder samt 
utgifterna i samband med avvecklingen. Ett 
eventuellt överskott ska fördelas mellan 
medlemmarna vid tidpunkten för 
avvecklingen i förhållande till deras 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget Clean Sky 2. Ett överskott som 
tilldelas unionen ska återföras till det 
särskilda programmet för genomförande 
av ramprogrammet Horisont 2020 inom
unionens budget.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 3 – tabell – rad 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er

5 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er.

Or. en

Ändringsförslag 151
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 3 – tabell – rad 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er.

15 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er.

Or. en
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Ändringsförslag 152
Jerzy Buzek

Förslag till förordning
Bilaga 3 – tabell 

Kommissionens förslag

100%
IADP:ar

Stora passagerarluftfartyg 32%
Regionala luftfartyg 6%

Rotorluftfartyg 12%
ITD:er

Flygplansskrov 19%
Motorer 17%

System 14%
Tvärgående verksamheter

Teknikutvärderare 1 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er

Tvärgående verksamhet för miljövänlig 
utformning 

2 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er 

Tvärgående verksamhet för små luftfartyg 3 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er.

Ändringsförslag

100%
IADP:ar

Stora passagerarluftfartyg 32%
Regionala luftfartyg 6%

Rotorluftfartyg 12%
ITD:er

Flygplansskrov 19%
Motorer 17%

System 14%
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Tvärgående verksamheter
Teknikutvärderare 1 % av ovannämnda värden för 

IADP:ar/ITD:er exklusive värdet för SAT 
IADP:ar.

Tvärgående verksamhet för miljövänlig 
utformning 

2 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er exklusive värdet för SAT 
IADP:ar.

SAT 5 % av ovannämnda värden för 
IADP:ar/ITD:er.

Or. en


