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Ændringsforslag 61
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1. godkender Kommissionens forslag som 
ændret;

1. afgiver positiv udtalelse om
Kommissionens forslag som ændret;

Or. fr

Ændringsforslag 62
Jean-Pierre Audy

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 4

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis 
det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis 
det agter at ændre Kommissionens forslag
som ændret i væsentlig grad;

Or. fr

Ændringsforslag 63
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
RÅDETS FORORDNING RÅDETS FORORDNING

om fællesforetagendet for initiativet om 
innovative lægemidler 2

om fællesforetagendet for initiativet om 
innovative behandlinger

(EØS-relevant tekst) (EØS-relevant tekst)

Or. en
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(Hvis dette ændringsforslag vedtages, skal der foretages tilsvarende rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag 64
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til artikel 168, stk. 5, 
artikel 183 og artikel 184 i 
Lissabontraktaten,

Or. en

Begrundelse

Der er adskillige grunde, som kan berettige, at gennemførelsen af det foreslåede initiativ 
falder ind under Lissabontraktatens artikler vedrørende fælles beslutningstagning: Initiativet 
vedrørende innovative lægemidler er en tilskyndelsesforanstaltning, der har til formål at sikre 
et højt folkesundhedsniveau (artikel 168), og forslaget omhandler måden, hvorpå 
rammeprorammet gennemføres (artikel 183). Det foreslås endvidere, at ikke blot den private 
sektor, men også den offentlige sektor (medlemsstaternes programmer) kan blive medlem af 
IMI (derfor henvisning til artikel 184/185).

Ændringsforslag 65
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I Rådets afgørelse nr. 2006/971/EF af 
19. december 2006 om særprogrammet 
Samarbejde til gennemførelse af Det 
Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013)8

udpegedes konkrete offentlig-private 
partnerskaber, der skal støttes, herunder et 
offentlig-privat partnerskab om det fælles 
teknologiinitiativ om innovative 

(2) I Rådets afgørelse nr. 2006/971/EF af 
19. december 2006 om særprogrammet 
Samarbejde til gennemførelse af Det 
Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (2007-2013)8

udpegedes konkrete offentlig-private 
partnerskaber, der skal støttes, herunder et 
offentlig-privat partnerskab om det fælles 
teknologiinitiativ om innovative 
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lægemidler mellem EU og European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (i det følgende benævnt 
Den Europæiske Sammenslutning af 
Farmaceutindustriforeninger og forkortet 
EFPIA).

lægemidler, der indebærer et tæt 
samarbejde mellem interesseparterne, 
herunder industrien, 
forskningsorganisationerne, patienterne, 
den akademiske verden og klinikerne.

__________________ __________________
8 EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86. 8 EUT L 400 af 30.12.2006, s. 86.

Or. en

Begrundelse

I Rådets beslutning nr. 2006/971/EF af 19. december 2006 om særprogrammet Samarbejde til 
gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration nævnes det ikke udtrykkeligt, at fællesforetagendet 
bør være mellem Unionen og EFPIA, men derimod nævnes muligheden for at oprette FTI'er 
(fælles teknologiinitiativer).

Ændringsforslag 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)10

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til opnåelse af EU's overordnede 
mål om konkurrenceevne og hjælpe med at 
tackle samfundsmæssige udfordringer. 
EU's deltagelse i disse partnerskaber kunne 
tage form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten i henhold til 
afgørelse nr. 1982/2006/EF.

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)10

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til opnåelse af EU's overordnede 
mål om konkurrenceevne, øge private 
investeringer og hjælpe med at tackle 
samfundsmæssige udfordringer. Disse 
partnerskaber bør bygge på et langsigtet 
engagement, herunder et afbalanceret 
bidrag fra alle partnere, og de bør være 
ansvarlige for at nå deres mål og i 
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overensstemmelse med EU's strategiske 
mål inden for forskning, udvikling og 
innovation. Disse partnerskaber bør styres 
og fungere på en åben, gennemsigtig og 
effektiv måde, og give en lang række 
interesseparter, der er aktive på deres 
specifikke områder, mulighed for at 
deltage. EU's deltagelse i disse 
partnerskaber kunne tage form af 
økonomiske bidrag til fællesforetagender, 
der oprettes på basis af artikel 187 i 
traktaten i henhold til afgørelse nr. 
1982/2006/EF.

__________________ __________________
10 EUT … [FP H2020]. 10 EUT … [FP H2020].

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandligerne om FTI'er og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 67
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)10

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til opnåelse af EU's overordnede 
mål om konkurrenceevne og hjælpe med at 
tackle samfundsmæssige udfordringer. 
EU's deltagelse i disse partnerskaber kunne 

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. …/2013 af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)10

sigtes der mod at opnå øget indvirkning på 
forskning og innovation ved at kombinere 
Horisont 2020-rammeprogrammet og 
midler fra den private sektor i offentlig-
private partnerskaber inden for centrale 
områder, hvor forskning og innovation kan 
bidrage til opnåelse af EU's overordnede 
mål om konkurrenceevne og hjælpe med at 
tackle samfundsmæssige udfordringer.
Disse partnerskaber bør afspejle et



AM\1012280DA.doc 7/98 PE524.772v01-00

DA

tage form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten i henhold til 
afgørelse nr. 1982/2006/EF.

afbalanceret bidrag fra alle partnere, 
samtidig med at de bør styres og fungere 
på en gennemsigtig, åben og effektiv 
måde. EU's deltagelse i disse partnerskaber 
kunne tage form af økonomiske bidrag til 
fællesforetagender, der oprettes på basis af 
artikel 187 i traktaten i henhold til 
afgørelse nr. 1982/2006/EF.

__________________ __________________
10 EUT … [FP H2020]. 10 EUT … [FP H2020].

Or. en

Ændringsforslag 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)11 bør der ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, 
der anføres i afgørelse (EU) nr. […]/2013.

(5) I henhold til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) af … 2013 om 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020) og 
Rådets afgørelse (EU) nr. …/2013 af … 
2013 om særprogrammet til gennemførelse 
af Horisont 2020 (2014-2020)11 bør der 
ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, 
der anføres i afgørelse (EU) nr. […]/2013.

__________________ __________________
11 EUT … [SP H2020]. 11 EUT … [SP H2020].

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 19 og de deri fastsatte 
principper.
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Ændringsforslag 69
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)11 bør der ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, 
der anføres i afgørelse (EU) nr. […]/2013.

(5) I henhold til Rådets afgørelse (EU) nr. 
…/2013 af … 2013 om særprogrammet til 
gennemførelse af Horisont 2020 (2014-
2020)11 kan der ydes yderligere støtte til 
fællesforetagender, der oprettes i henhold 
til afgørelse nr. 1982/2006/EF på de vilkår, 
der anføres i afgørelse (EU) nr. […]/2013.

__________________ __________________
11 EUT … [SP H2020]. 11 EUT … [SP H2020].

Or. en

Ændringsforslag 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal gennemføres forskning 
vedrørende fremtidens lægemidler på 
områder, hvor kombinationen af mål af 
samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig 
art og mål for biomedicinalindustriens 
konkurrenceevne kræver samling af 
ressourcer og fremme af samarbejdet 
mellem den offentlige og den private 
sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets 
anvendelsesområde bør udvides, så det 
omfatter alle områder inden for 
biovidenskabelig forskning og innovation. 
Disse områder vil være i folkesundhedens 
interesse, som påpeget i 
Verdenssundhedsorganisationens rapport 
om prioriterede lægemidler for Europa og 

(8) Der skal gennemføres forskning 
vedrørende fremtidens lægemidler på 
områder, hvor kombinationen af mål af 
samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig 
art og mål for biomedicinalindustriens 
konkurrenceevne kræver samling af 
ressourcer og fremme af samarbejdet 
mellem den offentlige og den private 
sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets 
anvendelsesområde bør udvides, så det 
omfatter alle områder inden for 
biovidenskabelig forskning og innovation. 
Disse områder vil være i folkesundhedens 
interesse, som påpeget i 
Verdenssundhedsorganisationens rapport 
om prioriterede lægemidler for Europa og 
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resten af verden, som i øjeblikket er ved at 
blive opdateret, idet den nye udgave ventes 
udgivet i 2013. Initiativet bør derfor søge 
at inddrage en bredere skare af partnere, 
herunder mellemstore virksomheder, fra 
forskellige sektorer (f.eks. biomedicinsk 
billedteknik, medicinsk 
informationsteknologi, diagnostik og/eller 
dyresundhed). Bredere deltagelse vil 
bidrage til at fremskynde udviklingen af 
nye tilgange og teknologier til 
forebyggelse, diagnose og behandling af 
sygdomme med stor indvirkning på 
folkesundheden.

resten af verden, som i øjeblikket er ved at 
blive opdateret, idet den nye udgave ventes 
udgivet i 2013. Initiativet bør derfor søge 
at inddrage en bredere skare af partnere, 
herunder SMV'er (mikrovirksomheder og 
små og mellemstore virksomheder) samt 
virksomheder med mellemstor 
markedsværdi og mellemstore 
virksomheder, der ikke er på 
aktiemarkedet, og som har 
innovationspotentiale, fra forskellige 
sektorer (f.eks. biomedicinsk billedteknik, 
medicinsk informationsteknologi, 
diagnostik og/eller dyresundhed). Bredere 
deltagelse vil bidrage til at fremskynde 
udviklingen af nye tilgange og teknologier 
til forebyggelse, diagnose og behandling af 
sygdomme med stor indvirkning på 
folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 71
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal gennemføres forskning 
vedrørende fremtidens lægemidler på 
områder, hvor kombinationen af mål af 
samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig 
art og mål for biomedicinalindustriens 
konkurrenceevne kræver samling af 
ressourcer og fremme af samarbejdet 
mellem den offentlige og den private 
sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets 
anvendelsesområde bør udvides, så det 
omfatter alle områder inden for 
biovidenskabelig forskning og innovation. 
Disse områder vil være i folkesundhedens 
interesse, som påpeget i
Verdenssundhedsorganisationens rapport 

(8) Der skal gennemføres forskning 
vedrørende fremtidens behandlinger på 
områder, hvor kombinationen af mål af 
samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig 
art og mål for biomedicinalindustriens 
konkurrenceevne kræver samling af 
ressourcer og fremme af samarbejdet 
mellem den offentlige og den private 
sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets 
anvendelsesområde bør udvides, så det 
omfatter relevante områder inden for
folkesundhed, biovidenskabelig forskning 
og innovation under hensyntagen til 
behovet for sygdomsforebyggelse samt 
relevante sociale aspekter. Disse områder 
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om prioriterede lægemidler for Europa og
resten af verden, som i øjeblikket er ved at 
blive opdateret, idet den nye udgave ventes 
udgivet i 2013. Initiativet bør derfor søge 
at inddrage en bredere skare af partnere, 
herunder mellemstore virksomheder, fra 
forskellige sektorer (f.eks. biomedicinsk 
billedteknik, medicinsk 
informationsteknologi, diagnostik og/eller 
dyresundhed). Bredere deltagelse vil 
bidrage til at fremskynde udviklingen af 
nye tilgange og teknologier til 
forebyggelse, diagnose og behandling af 
sygdomme med stor indvirkning på 
folkesundheden.

vil være i folkesundhedens interesse, som 
påpeget af 
Verdenssundhedsorganisationen, 
herunder i dens rapport om prioriterede 
lægemidler for Europa, og af 
medlemsstaternes offentlige 
sundhedsinstitutioner. Initiativet bør 
derfor søge at inddrage en bredere skare af 
partnere fra forskellige offentlige og 
private sektorer (f.eks. biomedicinsk 
billedteknik, medicinsk 
informationsteknologi, phytoterapi, 
bakteriofagterapi, ernæring, diagnostik 
og/eller dyresundhed) og vedtage en 
tværfaglig tilgang, der giver mulighed for 
at skabe synergier mellem biomedicinsk 
videnskab, andre former for 
naturvidenskab og samfundsvidenskab. 
Bredere deltagelse vil bidrage til at 
fremskynde udviklingen af nye tilgange og 
teknologier til forståelse af 
livsstilsmæssige og miljømæssige 
determinanter, forebyggelse, diagnose og 
behandling af sygdomme med stor 
indvirkning på folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 72
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Der skal gennemføres forskning 
vedrørende fremtidens lægemidler på 
områder, hvor kombinationen af mål af 
samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig 
art og mål for biomedicinalindustriens 
konkurrenceevne kræver samling af 
ressourcer og fremme af samarbejdet 
mellem den offentlige og den private 
sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets 
anvendelsesområde bør udvides, så det 

(8) Der skal gennemføres forskning 
vedrørende fremtidens lægemidler på 
områder, hvor kombinationen af mål af 
samfundsmæssig og folkesundhedsmæssig 
art og mål for biomedicinalindustriens 
konkurrenceevne kræver samling af 
ressourcer og fremme af samarbejdet 
mellem den offentlige og den private 
sektor, hvor SMV'er inddrages. Initiativets 
anvendelsesområde bør udvides, så det 
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omfatter alle områder inden for 
biovidenskabelig forskning og innovation. 
Disse områder vil være i folkesundhedens 
interesse, som påpeget i 
Verdenssundhedsorganisationens rapport 
om prioriterede lægemidler for Europa og 
resten af verden, som i øjeblikket er ved at 
blive opdateret, idet den nye udgave ventes 
udgivet i 2013. Initiativet bør derfor søge 
at inddrage en bredere skare af partnere, 
herunder mellemstore virksomheder, fra 
forskellige sektorer (f.eks. biomedicinsk 
billedteknik, medicinsk 
informationsteknologi, diagnostik og/eller 
dyresundhed). Bredere deltagelse vil 
bidrage til at fremskynde udviklingen af 
nye tilgange og teknologier til 
forebyggelse, diagnose og behandling af 
sygdomme med stor indvirkning på 
folkesundheden.

omfatter de områder inden for 
biovidenskabelig forskning og innovation, 
hvor dette instrument har vist sig at skabe 
merværdi. Disse områder vil være i 
folkesundhedens interesse, som påpeget i 
Verdenssundhedsorganisationens rapport 
om prioriterede lægemidler for Europa og 
resten af verden, som er blevet opdateret i 
2013. Initiativet bør derfor søge at inddrage 
en bredere skare af partnere, herunder
SMV'er og virksomheder med mellemstor 
markedsværdi, fra forskellige sektorer
(f.eks. biomedicinsk billedteknik, 
medicinsk informationsteknologi, 
diagnostik og/eller dyresundhed). Bredere 
deltagelse, herunder meningsfuld 
inddragelse af forskningsorganisationer 
og patientorganisationer, vil bidrage til at 
fremskynde udviklingen af nye tilgange og 
teknologier til forebyggelse, diagnose og 
behandling af sygdomme med stor 
indvirkning på folkesundheden.

Or. en

Ændringsforslag 73
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Ved videreførelsen af dette initiativ bør 
der også tages hensyn til erfaringerne fra 
aktiviteterne under fællesforetagendet for 
IMI, herunder resultaterne af dets 
foreløbige evaluering og interessenternes 
anbefalinger14, og der skal anvendes mere 
velegnede strukturer og bestemmelser for 
at øge effektiviteten og sikre forenkling på 
det operationelle plan. Med henblik herpå 
skal fællesforetagendet for initiativet om 
innovative lægemidler 2 (herefter "IMI2")
vedtage finansielle bestemmelser, der 

(9) Ved udviklingen af dette initiativ bør 
der også tages hensyn til erfaringerne fra 
aktiviteterne under fællesforetagendet for 
IMI, herunder resultaterne af dets 
foreløbige evaluering og interessenternes 
anbefalinger14, og der skal anvendes mere 
velegnede strukturer og bestemmelser, og 
målsætningerne bør udvides fra at 
omfatte lægemidler til også at omfatte 
begrebet behandling for at øge 
effektiviteten og sikre forenkling på det 
operationelle plan. Fællesforetagendet for



PE524.772v01-00 12/98 AM\1012280DA.doc

DA

gælder specifikt for dets behov, i 
overensstemmelse med artikel 209 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle 
regler vedrørende Unionens almindelige 
budget15.

IMI bør derfor videreføres som initiativet 
om innovative behandlinger (i det 
følgende benævnt "ITI").

__________________ __________________
15 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 15 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm.

Or. en

(Ændringsforslaget, der ændrer IMI2 til ITI, vedrører hele teksten.)

Ændringsforslag 74
Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Fællesforetagendet for IMI2 bør 
operere på en gennemsigtig måde, som 
sikrer, at deltagerne beskytter, udnytter og 
udbreder deres forskningsresultater på en 
måde, som muliggør vid udbredelse og 
udnyttelse af forskningsdata og 
overkommelig adgang til slutproduktet.

Or. en

Ændringsforslag 75
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) De private medlemmer af 
fællesforetagendet for IMI2 har skriftligt
givet udtryk for deres enighed om at 
videreføre forskningsaktiviteterne på 
området for fællesforetagendet for IMI2
inden for en struktur, der er bedre tilpasset 
til et offentlig-privat partnerskab. Det er 
hensigtsmæssigt, hvis de medlemmer af 
fællesforetagendet for IMI2, som kommer 
fra den private sektor, i et støttebrev 
accepterer de vedtægter, der findes i 
bilaget.

(10) Medlemmerne af fællesforetagendet 
for ITI skal skriftligt give udtryk for deres 
enighed om at videreføre 
forskningsaktiviteterne på området for 
fællesforetagendet for ITI inden for en 
struktur, der er bedre tilpasset til et 
offentlig-privat partnerskab. Det er 
hensigtsmæssigt, hvis medlemmerne af 
fællesforetagendet for ITI i et støttebrev 
accepterer de vedtægter, der findes i 
bilaget.

Or. en

Ændringsforslag 76
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Med henblik på at videreudvikle 
fællesforetagendet for IMI2's målsætninger 
bør andre juridiske enheder kunne blive 
medlem. Desuden bør juridiske enheder, 
der er interesseret i at understøtte 
fællesforetagendet for IMI2's målsætninger 
inden for deres specifikke 
forskningsområder, få mulighed for at 
blive associerede partnere i
fællesforetagendet for IMI2.

(11) Med henblik på at videreudvikle 
fællesforetagendet for ITI's målsætninger 
bør alle juridiske enheder, der er etaleret i 
Unionen, kunne blive medlem. Juridiske 
enheder, der er etaleret i Unionen eller i 
lande, som er associeret med 
rammeprogrammet, og er interesseret i at 
understøtte fællesforetagendet for ITI's 
målsætninger inden for deres specifikke 
forskningsområder, bør få mulighed for at 
blive medlemmer af fællesforetagendet for
ITI.

Or. en

Ændringsforslag 77
Michèle Rivasi
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bidrag fra de private medlemmer skal 
vedrøre fællesforetagendet for IMI2's 
administrative omkostninger og – sammen 
med bidragene fra de associerede partnere 
for deres specifikke forskningsområde –
den samfinansiering, der kræves for at 
gennemføre forsknings- og 
innovationsaktioner, som støttes af 
fællesforetagendet for IMI2.

(13) Bidrag fra medlemmerne skal vedrøre 
fællesforetagendet for ITI's administrative 
omkostninger og den samfinansiering, der 
kræves for at gennemføre forsknings- og 
innovationsaktioner, som støttes af 
fællesforetagendet for ITI.

Or. en

Ændringsforslag 78
Vicky Ford

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Deltagelse i indirekte aktioner, som 
støttes af fællesforetagendet for IMI2, skal 
ske i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. … /2013 af … 2013 om reglerne for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020)"16.

(Vedrører ikke den danske tekst)

__________________
16 EUT … [FP H2020].

Or. en

Ændringsforslag 79
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) EU's økonomiske bidrag skal forvaltes 
i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning og de 
relevante bestemmelser om indirekte 
forvaltning, der er fastsat i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 
af 29. oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EU, Euratom) nr. 966/201217.

(15) EU's økonomiske bidrag skal forvaltes 
i overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning og de 
relevante bestemmelser om indirekte 
forvaltning, der er fastsat i artikel 60, stk. 
1-4, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 og Kommissionens delegerede 
forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. 
oktober 2012 om 
gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EU, Euratom) nr. 966/201217.

__________________ __________________
17 EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1. 17 EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 80
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionens interne revisor bør 
over for fællesforetagendet for IMI2 udøve 
de samme beføjelser som dem, han er 
tillagt over for Kommissionen.

(18) Kommissionens interne revisor bør 
over for fællesforetagendet for IMI2 udøve 
de samme beføjelser som dem, han er 
tillagt over for Kommissionen. Det samme 
gør sig gældende for Den Europæiske 
Revisionsret og Europa-Parlamentet.

Or. fr

Ændringsforslag 81
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med artikel 287, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde kan 
oprettelsesakten for organer, kontorer 
eller agenturer, der er oprettet af 
Unionen, udelukke revision af 
regnskaberne vedrørende alle indtægter 
og udgifter for disse organer, kontorer 
eller agenturer fra Revisionsrettens side. I 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal regnskaberne hos organer, der er 
oprettet i henhold til artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 
som skal afgive en udtalelse om bl.a., 
hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 
billede, og hvorvidt de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt 
korrekte. For at undgå gentagne 
revisioner af regnskaberne er det 
berettiget, at fællesforetagendet for 
IMI2's regnskaber ikke bør revideres af 
Revisionsretten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 82
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med artikel 287, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde kan 
oprettelsesakten for organer, kontorer 
eller agenturer, der er oprettet af 
Unionen, udelukke revision af 
regnskaberne vedrørende alle indtægter 

udgår
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og udgifter for disse organer, kontorer 
eller agenturer fra Revisionsrettens side. I 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal regnskaberne hos organer, der er 
oprettet i henhold til artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 
som skal afgive en udtalelse om bl.a., 
hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 
billede, og hvorvidt de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt 
korrekte. For at undgå gentagne 
revisioner af regnskaberne er det 
berettiget, at fællesforetagendet for 
IMI2's regnskaber ikke bør revideres af 
Revisionsretten.

Or. en

Ændringsforslag 83
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med artikel 287, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde kan oprettelsesakten 
for organer, kontorer eller agenturer, der er 
oprettet af Unionen, udelukke revision af 
regnskaberne vedrørende alle indtægter og 
udgifter for disse organer, kontorer eller 
agenturer fra Revisionsrettens side. I 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal regnskaberne hos organer, der er 
oprettet i henhold til artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 
som skal afgive en udtalelse om bl.a., 
hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 
billede, og hvorvidt de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt

(19) I overensstemmelse med artikel 287, 
stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde kan oprettelsesakten 
for organer, kontorer eller agenturer, der er 
oprettet af Unionen, udelukke revision af 
regnskaberne vedrørende alle indtægter og 
udgifter for disse organer, kontorer eller 
agenturer fra Revisionsrettens side. I 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal regnskaberne hos organer, der er 
oprettet i henhold til artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
revideres af et uafhængigt revisionsorgan, 
som skal afgive en udtalelse om bl.a., 
hvorvidt regnskaberne giver et retvisende 
billede, og hvorvidt de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt 
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korrekte. For at undgå gentagne 
revisioner af regnskaberne er det 
berettiget, at fællesforetagendet for IMI2's 
regnskaber ikke bør revideres af 
Revisionsretten.

korrekte. Uanset denne udtalelse, der ikke
er en revision, er det berettiget, at 
fællesforetagendet for IMI2's regnskaber 
revideres af Revisionsretten.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at fritage fællesforetagendet for IMI2 fra Revisionsrettens kontrol. 
Selvom udtalelsen afgives af et uafhængigt revisionsorgan, er der ikke tale om en revision, 
der giver tredjeparter som EU og Europa-Parlamentet et i høj grad retvisende billede af 
foretagendets situation og sikkerhed for, at de transaktioner, der ligger til grund for 
revisionen, er lovlige og formelt rigtige.

Ændringsforslag 84
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Fællesforetagendet for ITI bør 
operere på en gennemsigtig måde, som 
giver alle relevante tilgængelige 
oplysninger til dets organer og 
offentliggør oplysninger vedrørende dets 
funktion, herunder forslag til dagsordener 
for og referater af bestyrelsens og det 
videnskabelige udvalgs møder. Derudover 
bør medlemmerne af bestyrelsen, 
medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg og den administrerende direktør 
offentliggøre og ajourføre deres 
fyldestgørende erklæring om 
erhvervsaktiviteter og finansielle 
interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Med forbehold af den foreløbige 
evaluering, der henvises til i artikel 11, og 
i henhold til artikel 26 i Horisont 2020-
forordningen, bør fælles 
teknologiinitiativer som et særligt 
finansieringsinstrument for 
Horisont 2020 underkastes en 
tilbundsgående foreløbig vurdering, der 
bl.a. bør omfatte en analyse af deres 
åbenhed, gennemsigtighed og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Henvisningen er nødvendig for at tage højde for det endelige resultat af Horisont 2020-
forhandlingerne. Den afspejler ligeledes et andet vigtigt aspekt, som det lykkedes Europa-
Parlamentet at indføje i artikel 26 i Horisont 2020-forordningen.

Ændringsforslag 86
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet som fastsat i 
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union kan målene for fællesforetagendet 
for IMI2 med hensyn til at styrke
industriel forskning og innovation i hele 
EU ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og de kan således bedre 
opfyldes på EU-plan for at undgå 

(20) I overensstemmelse med 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet som fastsat i 
artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union kan målene for fællesforetagendet 
for ITI med hensyn til at styrke forskning 
og innovation i hele EU måske ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, og de kan således bedre 
opfyldes på EU-plan for at undgå 
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dobbeltarbejde, fastholde kritisk masse og 
sikre, at den offentlige finansiering 
udnyttes optimalt. Nærværende forordning 
begrænser sig til det nødvendige minimum 
for at nå disse mål og går ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt herfor.

dobbeltarbejde, fastholde kritisk masse og 
sikre, at den offentlige finansiering 
udnyttes optimalt. Nærværende forordning 
begrænser sig til det nødvendige minimum 
for at nå disse mål og går ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt herfor.

Or. en

Ændringsforslag 87
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Fællesforetagendet for IMI blev 
oprettet for en periode frem til den 31. 
december 2017. Fællesforetagendet for 
IMI2 bør fortsat yde støtte til programmet 
for forskning i innovative lægemidler ved 
at udvide omfanget af aktiviteterne i 
henhold til ændrede bestemmelser. 
Overgangen fra fællesforetagendet for IMI 
til fællesforetagendet for IMI2 bør tilpasses 
og synkroniseres med overgangen fra det 
syvende rammeprogram til Horisont 2020-
rammeprogrammet for at sikre optimal 
udnyttelse af den støtte, der er til rådighed 
til forskning. For at skabe juridisk 
sikkerhed og klarhed bør Rådets forordning
(EF) nr. 73/2008 derfor ophæves, og der 
bør fastsættes overgangsbestemmelser –

(21) Fællesforetagendet for IMI blev 
oprettet for en periode frem til den 31. 
december 2017. Fællesforetagendet for 
IMI2 bør fortsat yde støtte til programmet 
for forskning i innovative lægemidler ved 
at gennemføre de resterende aktiviteter i
IMI-forskningsprogrammet i henhold til
fællesforetagendet IMI's regler. 
Overgangen fra fællesforetagendet for IMI 
til fællesforetagendet for IMI2 bør tilpasses 
og synkroniseres med overgangen fra det 
syvende rammeprogram til Horisont 2020-
rammeprogrammet for at sikre optimal 
udnyttelse af den støtte, der er til rådighed 
til forskning. For at skabe juridisk 
sikkerhed og klarhed bør Rådets forordning
(EF) nr. 73/2008 derfor ophæves, og der 
bør fastsættes overgangsbestemmelser –

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at fællesforetagendet for IMI2 udelukkende skal gennemføre de 
resterende aktiviteter, der oprindeligt var planlagt frem til 2017 i henhold til 
forskningsprogrammet IMI - og intet andet. De resterende aktiviteter skal følge de "gamle" 
bestemmelser for IMI, mens IMI's aktiviteter skal følge de "nye" bestemmelser. Eftersom der 
allerede er tale om en omstændelig proces, må der ikke foretages ændringer eller justeringer 
af de to regelsæt mellem 2014 og 2017.



AM\1012280DA.doc 21/98 PE524.772v01-00

DA

Ændringsforslag 88
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af 
europæiske støtteordninger til forskning 
og innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-private partnerskaber finansieret 
under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå en yderligere 
administrativ byrde for deltagere og EU-
organer i fremtiden.

Or. en

Ændringsforslag 89
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør fællesforetagender 
forhindre, at forskellige regelsæt fra 
Horisont 2020 løber parallelt.

Or. en
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Ændringsforslag 90
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) For at bidrage til at mindske 
forsknings- og innovationskløften i 
Europa vil der blive udviklet 
komplementaritet og snævre synergier 
med strukturfondene. Hvor det er muligt, 
fremmes interoperabiliteten mellem disse 
to instrumenter. Der tilskyndes til 
kumulativ eller kombineret støtte. I den 
forbindelse tager foranstaltningerne sigte 
på fuldt ud at udnytte potentialet i EU's 
talentpulje for på denne måde at optimere 
de økonomiske og sociale virkninger af 
forskning og innovation. 
Foranstaltningerne er adskilt fra andre 
politikker og foranstaltninger under 
samhørighedspolitikken, men de 
supplerer disse.

Or. en

Ændringsforslag 91
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) Der bør gennemføres 
foranstaltninger, der fremmer SMV'ers, 
universiteters og forskningscentres 
deltagelse. I denne forbindelse bør 
barrierer, der hindrer nytilkomnes 
deltagelse i programmet, identificeres og 
håndteres.

Or. en
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Ændringsforslag 92
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) I betragtning af grundforskningens
betydning for nyskabende ideer, der 
muliggør fremtidig innovation, bør der 
iværksættes indkaldelser af forslag 
vedrørende FoU-samarbejdsprojekter på 
området for sundhedsforskning under 
Horisont 2020, som skal ses i tillæg til og 
parallelt med aktiviteterne i 
fællesforetagendet for IMI2, herunder 
forskning på niveauer af teknologisk 
beredskab på 1-4.

Or. en

Begrundelse

I henhold til Horisont 2020-forordningen skal FoU-aktiviteter, der er omfattet af FTI'er, 
ligeledes medtages i de regelmæssige indkaldelser af forslag vedrørende Horisont 2020-
arbejdsprogrammerne. For så vidt angår IMI2, bør der gennemføres samarbejdsforskning 
parallelt med IMI2-aktiviteter med lavere niveauer af teknologisk beredskab med det formål 
at øge inddragelsen af universiteter og SMV'er i EU-finansieret sundhedsforskning, at sikre 
den rette balance mellem de lavere og højere niveauer af teknologisk beredskab, skabe et 
konkurrencedygtigt forskningsmiljø samt styrke fremtidig innovation.

Ændringsforslag 93
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21c) Under behørig hensyntagen til de 
påtænkte synergier mellem Horisont 2020 
og strukturfondene samt de relevante 
nationale og regionale FoU-
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støtteprogrammer, bør Unionens regioner 
opfordres til at bidrage proaktivt til 
aktiviteterne i fællesforetagendet IMI2 
ved f.eks. at yde finansiel støtte til relevant 
forskningsinfrastruktur, forberede forslag 
samt drage nytte af de relevante aktørers 
forskningsresultater eller 
netværksaktiviteter med det formål at 
styrke de regionale virkninger af IMI2-
aktiviteterne og deres potentiale til at 
skabe arbejdspladser og vækst på 
regionalt plan.

Or. en

Begrundelse

Det lykkedes Europa-Parlamentet at få indført en ny artikel i Horisont 2020-
rammeforordningen, som eksplicit sikrer bedre synergi mellem Horisont 2020 og 
strukturfondene. FTI'er er således ingen undtagelse. Regionerne bør opfordres til at bidrage 
til aktiviteterne, navnlig i lyset af deres store potentiale til at styrke regionale klynger.

Ændringsforslag 94
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ om innovative
lægemidler oprettes der herved et 
fællesforetagende (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet for IMI2"), jf. EF-
traktatens artikel 187, for perioden fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2024

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ om innovative
behandlinger oprettes der herved et 
fællesforetagende (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet for ITI"), jf. EF-
traktatens artikel 187, for perioden fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2024

Or. en

Ændringsforslag 95
Christian Ehler
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ om innovative 
lægemidler oprettes der herved et 
fællesforetagende (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet for IMI2"), jf. EF-
traktatens artikel 187, for perioden fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2024

1. Med henblik på gennemførelsen af det 
fælles teknologiinitiativ om innovative 
lægemidler oprettes der herved et 
fællesforetagende (i det følgende benævnt
"fællesforetagendet for IMI2"), jf. EF-
traktatens artikel 187, for perioden fra den 
1. januar 2014 til den 31. december 2020

Or. en

Begrundelse

Det parallelle system med to generationer af FTI'er, der foretager indkaldelser (med 
forskellige medlemmer, regler og budgetter), medfører administrative omkostninger, bidrager 
til kompleksiteten vedrørende EU-forskningsmidler og slører de faktiske finansieringsbeløb, 
der årligt afsættes. FTI'ernes varighed bør derfor tilpasses Horisont 2020 og de kommende 
rammeprogrammer. Hvis tidshorisonten for IMI2 afkortes, vil fællesforetagendet kunne klare 
sig med et reduceret budget uden at skulle revidere de planlagte aktiviteter.

Ændringsforslag 96
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til opnåelse af 
målsætningerne for det fælles 
teknologiinitiativ om innovative
lægemidler, navnlig at:

b) at bidrage til gennemførelsen af 
målsætningerne for de offentlige politikker 
på sundhedsområdet gennem det fælles 
teknologiinitiativ om innovative
behandlinger, navnlig at:

Or. en

Ændringsforslag 97
Teresa Riera Madurell
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) øge succesraten ved kliniske forsøg med 
prioriterede lægemidler, som 
Verdenssundhedsorganisationen har 
udpeget

i) øge succesraten ved innovative kliniske 
forsøg med prioriterede lægemidler, som 
Verdenssundhedsorganisationen har 
udpeget, på områder, hvor der er klare 
folkesundhedsmæssig behov, og hvor den 
private sektors incitamenter til at foretage 
investeringer på egen hånd ikke 
imødekommes i tilstrækkelig grad

Or. en

Ændringsforslag 98
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) øge succesraten ved kliniske forsøg med 
prioriterede lægemidler, som 
Verdenssundhedsorganisationen har 
udpeget

i) øge succesraten ved kliniske forsøg med 
prioriterede lægemidler og behandlinger, 
som Verdenssundhedsorganisationen og 
institutterne for folkesundhed i Den 
Europæiske Union har udpeget

Or. en

Ændringsforslag 99
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) øge succesraten ved kliniske forsøg med 
prioriterede lægemidler, som 
Verdenssundhedsorganisationen har 

i) øge succesraten ved kliniske forsøg med 
prioriterede lægemidler, som 
Verdenssundhedsorganisationen har 
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udpeget udpeget for at imødekomme behandlings-
og folkesundhedsmæssige behov

Or. fr

Begrundelse

Målene med fællesskabsforetagendet for IMI2 bør indgå i WHO's rapport om prioriterede 
lægemidler for Europa og verden.

Ændringsforslag 100
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) mindske tidsforbruget til at opnå klinisk
"proof of concept" ved udvikling af
lægemidler til helbredelse af bl.a. 
immunologiske sygdomme, 
luftvejssygdomme, neurologiske 
sygdomme og neurodegenerative 
sygdomme

ii) mindske tidsforbruget til at opnå klinisk
"proof of concept" ved udvikling af
behandlinger til helbredelse af bl.a. 
immunologiske sygdomme, 
luftvejssygdomme, neurologiske 
sygdomme og neurodegenerative 
sygdomme

Or. en

Ændringsforslag 101
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle nye former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til antimikrobiel resistens

iii) udvikle nye vacciner, diagnoser, 
lægemidler og former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til antimikrobiel resistens
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Or. ro

Ændringsforslag 102
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle nye former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til antimikrobiel resistens

iii) udvikle nye vacciner, diagnoser, 
lægemidler og former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til antimikrobiel resistens

Or. fr

Begrundelse

Behandlinger er kun et element i et bredere behov for sundhedsmæssig innovation og 
forskning, som også omfatter vacciner, diagnoser og lægemidler. Risikoen for, at for mange 
eksempler på sygdomme, der bør være prioriterede, og som ville risikere at begrænse 
forskningens anvendelsesområde, resulterer i et "katalog", bør også undgås.

Ændringsforslag 103
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle nye former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til antimikrobiel resistens

iii) udvikle nye former for vacciner, 
diagnoser, lægemidler og behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til fattigdomsrelaterede og 
oversete sygdomme og antimikrobiel 
resistens

Or. en
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Ændringsforslag 104
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) udvikle nye former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom, 
som der er et stort uopfyldt behov for og 
begrænsede markedsincitamenter for, bl.a. 
med hensyn til antimikrobiel resistens

iii) udvikle nye former for behandling af 
sygdomme, såsom Alzheimers sygdom,
fattigdomsrelaterede sygdomme og 
oversete sygdomme, som der er et stort 
uopfyldt behov for og begrænsede 
markedsincitamenter for, bl.a. med hensyn 
til antimikrobiel resistens, herunder 
gennem udvikling af forebyggelse og 
behandlinger

Or. en

Ændringsforslag 105
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) udvikle biomarkører til diagnostik og 
behandling af sygdomme, som har en klar 
sammenhæng med klinisk relevans og er 
godkendt af lovgiverne

iv) støtte og udvikle biomarkører til 
diagnostik og behandling af sygdomme, 
som har en klar sammenhæng med klinisk 
relevans og er godkendt af lovgiverne;
kliniske forsøg i fase III og IV støttes ikke

Or. en

Ændringsforslag 106
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) mindske fejlraten for 
vaccinekandidater ved kliniske forsøg i 
fase III ved brug af nye biomarkører til 
indledende kontroller af effektivitet og 
sikkerhed

udgår

Or. en

Begrundelse

Midler til prækompetitiv forskning i forbindelse med kliniske forsøg i fase III finansieres ikke 
under initiativet.

Ændringsforslag 107
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) projekter under IMI på baggrund af 
åbne indkaldelser af forslag kan omfatte 
enhver godkendt institution som deltager 
og koordinator
(deltagelse (også som koordineringsrolle) 
bør ikke begrænses til medlemmer af 
EFPIA)

Or. en

Ændringsforslag 108
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) bidrage til udvikling af åbne 
innovationsmodeller til behovsbaseret 
forskning, som rækker ud over 
projektniveauet, i hele fællesforetagendet 
for ITI

Or. en

Ændringsforslag 109
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vib) styrke kapaciteten hos mindre aktører 
såsom forskningsorganisationer, 
universiteter og SMV'er til at deltage i 
åbne innovationsmodeller

Or. en

Ændringsforslag 110
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vic) tilstræbe at levere tilgængelige og 
økonomisk overkommelige behandlinger i 
overensstemmelse med EU's mål og 
prioriteter inden for FoU på 
sundhedsområdet som fastsat i Horisont 
2020

Or. en
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Ændringsforslag 111
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vid) koordinere med initiativerne fra 
WHO's rådgivende ekspertgruppe 
vedrørende finansiering og koordinering 
af FoU og gennemførelsen heraf, navnlig 
gennem demonstrationsprojekter

Or. en

Ændringsforslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme små og mellemstore 
virksomheders (SMV) involvering i sine 
aktiviteter på linje med målene i Horisont 
2020-rammeprogrammet.

Or. ro

Ændringsforslag 113
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a



AM\1012280DA.doc 33/98 PE524.772v01-00

DA

Omfanget af aktiviteterne
1. For at opfylde målsætningerne i artikel 
2 kan IMI2-forskningsprogrammet 
finansiere FoU-aktiviteter med niveauer 
af teknologisk beredskab på 2-6.
2. Hvis IMI2-forskningsprogrammet 
omfatter innovationsaktiviteter med 
niveauer af teknologisk beredskab på 7-8, 
skal finansieringssatserne for indirekte 
aktioner reduceres i henhold til reglerne 
for deltagelse [artikel 22].

Or. en

Begrundelse

Denne artikel har til hensigt at præcisere omfanget af aktiviteterne for fællesforetagendet for 
IMI2, navnlig hvad angår de relevante niveauer af teknologisk beredskab, som er omfattet af 
forskningsprogrammet. Reglerne for deltagelse indebærer ligeledes, at der i højere grad 
tages hensyn til konceptet niveau af teknologisk beredskab til fastsættelse af 
finansieringsniveauet. Dette koncept er medtaget i denne artikel i form af finansieringssatser 
for indirekte aktioner.

Ændringsforslag 114
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale EU-bidrag, herunder
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for IMI2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør 
1 725 mio. EUR, som består af følgende:

Det maksimale EU-bidrag, herunder bidrag 
fra de lande, der er medlemmer af Den 
Europæiske Frihandelssammenslutning 
(EFTA), til fællesforetagendet for IMI2 til 
dækning af administrative omkostninger og 
driftsomkostninger udgør 1 725 mio. EUR, 
som består af følgende:

Or. fr

Begrundelse

Klarere affattelse i forhold til akronymer.
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Ændringsforslag 115
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for IMI2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør
1 725 mio. EUR, som består af følgende:

Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for IMI2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør
1 000 mio. EUR, som skal modsvare 
medlemmernes bidrag.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opretholde det samme budget som under RP7. 
Hermed sikres det, at midlerne ikke reduceres i forhold til den foregående 
finansieringsperiode, og at der samtidig stilles yderligere midler til rådighed med henblik på 
finansiering af andre vigtige prioriteter under Horisont 2020's sundhedsudfordring inden for 
områder, hvor den private sektor har meget få midler til rådighed, og der således er behov for 
flere offentlige midler.

Ændringsforslag 116
Christian Ehler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for IMI2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør
1 725 mio. EUR, som består af følgende:

Det maksimale EU-bidrag, herunder 
EFTA-bevillinger, til fællesforetagendet 
for IMI2 til dækning af administrative 
omkostninger og driftsomkostninger udgør
1 509 375 mio. EUR, som består af 
følgende:

Or. en
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Begrundelse

Budgettet til fællesforetagendet for IMI2 bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning i 
sundhed på den ene side og finansiering af FTI'er på den anden side. Samme nedskæring bør 
finde anvendelse på de øvrige FTI'er. Samtidig bør IMI2's varighed afkortes med fire år.

Ændringsforslag 117
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 1 500 mio. EUR, som skal 
modsvare bidraget fra EFPIA eller dens 
oprettende og/eller associerede enheder

udgår

Or. en

(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 1.)

Begrundelse

Der foreslås en anden enkeltstående medlemskategori end Unionen. EU's bidrag bør 
modsvare medlemmernes bidrag.

Ændringsforslag 118
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 1 500 mio. EUR, som skal
modsvare bidraget fra EFPIA eller dens 
oprettende og/eller associerede enheder

a) op til højst 1 500 mio. EUR, som skal
lægges til bidraget fra EFPIA eller dens 
oprettende og/eller associerede enheder

Or. en
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Begrundelse

Selv om budgettet for Horisont 2020 er blevet reduceret i forhold til det oprindelige forslag, 
er det ikke hensigtsmæssigt at nedskære OPP'erne med en tilsvarende procentdel. OPP'erne 
tilskynder til industriens medvirken, hvilket er et af Horisont 2020's hovedmål.

Ændringsforslag 119
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) op til 1 500 mio. EUR, som skal 
modsvare bidraget fra EFPIA eller dens 
oprettende og/eller associerede enheder

a) op til 1 312,5 mio. EUR, som skal 
modsvare bidraget fra EFPIA eller dens 
oprettende og/eller associerede enheder

Or. en

Begrundelse

Budgettet til fællesforetagendet for IMI2 bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning i 
sundhed på den ene side og finansiering af FTI'er på den anden side. Samme nedskæring bør 
finde anvendelse på de øvrige FTI'er. Samtidig bør IMI2's varighed afkortes med fire år.

Ændringsforslag 120
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 225 mio. EUR, som skal 
modsvare yderligere bidrag fra andre 
medlemmer eller associerede partnere 
eller fra deres oprettende eller associerede 
enheder.

udgår

Or. en
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(Se ændringsforslag til artikel 3, stk. 1.)

Begrundelse

Der foreslås en anden enkeltstående medlemskategori end Unionen. EU's bidrag bør 
modsvare medlemmernes bidrag.

Ændringsforslag 121
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) op til 225 mio. EUR, som skal modsvare
yderligere bidrag fra andre medlemmer 
eller associerede partnere eller fra deres 
oprettende eller associerede enheder.

b) op til 196 875 mio. EUR, som skal 
modsvare yderligere bidrag fra andre 
medlemmer eller associerede partnere eller 
fra deres oprettende eller associerede 
enheder.

Or. en

Begrundelse

Budgettet til fællesforetagendet for IMI2 bør nedskæres med 12,5 % som følge af den samlede 
reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle ramme. Dette 
sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af samarbejdsforskning i 
sundhed på den ene side og finansiering af FTI'er på den anden side. Samme nedskæring bør 
finde anvendelse på de øvrige FTI'er. Samtidig bør IMI2's varighed afkortes med fire år.

Ændringsforslag 122
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's bidrag betales gennem bevillingerne i 
det overordnede EU-budget, der bevilges 
til særprogrammet Horisont 2020 til 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 

EU's bidrag betales gennem bevillingerne i 
det overordnede EU-budget, der bevilges 
til særprogrammet Horisont 2020 til 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. iv), og 
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artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning.

artikel 60, stk. 1-4, og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 for organer som 
omhandlet i artikel 209 i samme 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 123
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den under stk. 2 omhandlede 
delegeringsaftale vedrører de elementer, 
der er fastsat i artikel 58, stk. 3, og artikel 
60 og 61 i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012 og i artikel 40 i Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 
samt bl.a. følgende:

3. Den under stk. 2 omhandlede 
delegeringsaftale vedrører de elementer, 
der er fastsat i artikel 58, stk. 3, og artikel 
60, stk. 1-4, og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012 og i artikel 40 i 
Kommissionens delegerede forordning
(EU) nr. 1268/2012 samt bl.a. følgende:

Or. en

Ændringsforslag 124
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af 
de data, der er nødvendige for at sikre, at 
Kommissionen kan opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til formidling og 
rapportering

d) aftalerne vedrørende tilvejebringelse af 
de data, der er nødvendige for at sikre, at 
Kommissionen kan opfylde sine 
forpligtelser med hensyn til formidling og 
rapportering, herunder fuldstændige 
oplysninger om alle forslag og 
tilskudsaftaler og deres partnere, som 
rettidigt skal indarbejdes i den globale 
Horisont 2020-database [ECORDA]

Or. en



AM\1012280DA.doc 39/98 PE524.772v01-00

DA

Ændringsforslag 125
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bidrag fra andre medlemmer end EU og 
fra associerede partnere

Bidrag fra andre medlemmer end EU

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en anden enkeltstående medlemskategori end Unionen. EU's bidrag bør 
modsvare medlemmernes bidrag.

Ændringsforslag 126
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EFPIA yder et bidrag på mindst 1 500
mio. EUR eller sørger for, at dens
oprettende enheder eller disses associerede 
enheder yder dette bidrag. Andre 
medlemmer end EU eller associerede
partnere yder et bidrag svarende til de 
beløb, som de har forpligtet sig til, da de 
blev medlem eller associeret partner, eller 
sørger for, at deres oprettende eller 
associerede enheder yder dette bidrag.

1. Andre medlemmer end Unionen yder et 
bidrag på mindst 750 mio. EUR eller 
sørger for, at deres oprettende eller 
associerede enheder, der er etableret i 
Unionen eller i associerede lande, som 
deltager i Horisont 2020, yder et bidrag 
svarende til de beløb, som de har forpligtet 
sig til, da de blev medlem.

Or. en

Begrundelse

Enhver organisation i den private sektor, der er villig til at yde et bidrag, bør kunne blive 
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medlem af ITI. Derudover kunne det overvejes, at andre organisationer, der er etableret i 
Unionen eller i associerede lande, og som bidrager til finansieringen, såsom offentlige 
organer eller forskningsorganisationer, ligeledes får mulighed for at blive medlem.

Ændringsforslag 127
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det i stk. 1 omhandlede bidrag består af 
bidrag til fællesforetagendet for IMI2 som 
fastlagt i punkt 13.2, punkt 13.3b og punkt 
13.3c, i vedtægterne i bilaget.

2. Det i stk. 1 omhandlede bidrag består af 
bidrag til fællesforetagendet for ITI som 
fastlagt i punkt 13.2, punkt 13.3b og punkt 
13.3c, i vedtægterne i bilaget. 
Naturalydelser fra enheder, der er 
etableret i andre tredjelande end de 
associerede lande, der deltager i Horisont 
2020, skal ikke behandles 
regnskabsmæssigt som de i stk. 1 
omhandlede naturalydelser.

Or. en

Begrundelse

Hvis private enheder, der er etableret i tredjelande såsom USA, ønsker at bidrage i naturalier 
til forskningen, bør dette fortsat være muligt. Disse bidrag bør dog ikke behandles 
regnskabsmæssigt som bidrag til fællesforetagendet, dvs. at bidraget ikke bør modsvares af 
EU-midler.

Ændringsforslag 128
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De andre medlemmer end EU og de 
associerede partnere rapporterer senest 
den 31. januar hvert år til bestyrelsen for 

3. De andre medlemmer end EU 
rapporterer senest den 31. januar hvert år 
til bestyrelsen for fællesforetagendet for 
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fællesforetagendet for IMI2 om værdien af 
de i stk. 2 omhandlede bidrag, som er ydet 
i hvert af de foregående regnskabsår.

IMI2 om værdien af de i stk. 2 omhandlede 
bidrag, som er ydet i hvert af de foregående 
regnskabsår.

Or. en

Ændringsforslag 129
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen kan indstille, 
forholdsmæssigt nedsætte eller 
tilbageholde EU's finansielle bidrag til 
fællesforetagendet for IMI2 eller udløse 
den afviklingsprocedure, som er omhandlet 
i punkt 21.2 i vedtægterne i bilaget, hvis de 
pågældende medlemmer og associerede 
partnere, deres oprettende enheder eller 
deres associerede enheder ikke yder de i 
stk. 2 omhandlede bidrag, kun yder dem 
delvist eller yder dem sent.

5. Kommissionen kan indstille, 
forholdsmæssigt nedsætte eller 
tilbageholde EU's finansielle bidrag til 
fællesforetagendet for ITI eller udløse den 
afviklingsprocedure, som er omhandlet i 
punkt 21.2 i vedtægterne i bilaget, hvis
fællesforetagendet ikke opfylder 
finansieringens offentlige målsætninger, 
og hvis medlemmerne ikke yder de i stk. 2 
omhandlede bidrag, kun yder dem delvist 
eller yder dem sent.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen, som tilvejebringer midlerne fra Horisont 2020-budgettet, skal have beføjelser 
til at tilendebringe fællesforetagendet, hvis det ikke i tilstrækkelig grad kan påvise, at det 
opfylder målsætningerne. Offentlige midler, der ikke anvendes under fællesforetagendet, vil 
fortsat være til rådighed under Horisont 2020's samfundsmæssige udfordring på 
sundhedsområdet med henblik på indkaldelser i forbindelse med forskningssamarbejde eller 
andre former for offentlig finansiering.

Ændringsforslag 130
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet for IMI2 vedtager
særlige finansielle bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
forordning (EU) nr. … [delegeret 
forordning om finansforordningsmodellen 
for OPP'er].

Uanset artikel 12 i denne forordning 
vedtager fællesforetagendet for IMI2 
særlige finansielle bestemmelser i 
overensstemmelse med artikel 209 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og 
forordning (EU) nr. … [delegeret 
forordning om finansforordningsmodellen 
for OPP'er].

Or. en

Ændringsforslag 131
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd vedtager 
bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, og 
artikel 6 i ansættelsesvilkårene en 
beslutning om at delegere de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den 
administrerende direktør og opstiller 
betingelserne for at suspendere denne
delegation af beføjelser. Den 
administrerende direktør bemyndiges til at
uddelegere disse beføjelser.

I overensstemmelse med artikel 110 i 
vedtægten for tjenestemænd vedtager 
bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, og 
artikel 6 i ansættelsesvilkårene en 
beslutning om at delegere de relevante 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den 
administrerende direktør og opstiller 
betingelserne for at suspendere denne
subdelegation af beføjelser. Den 
administrerende direktør bemyndiges til at
subdelegere disse beføjelser. Den 
administrerende direktør aflægger rapport 
om disse delegationer eller 
subdelegationer på det følgende 
bestyrelsesmøde.

Or. fr

Begrundelse

Der skal aflægges rapport om hver delegation.
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Ændringsforslag 132
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under helt særlige omstændigheder kan 
bestyrelsen træffe beslutning om 
midlertidigt at suspendere de 
ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 
direktør, og de beføjelser denne måtte have 
uddelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller en anden ansat hos fællesforetagendet 
end den administrerende direktør.

Bestyrelsen kan træffe en begrundet
beslutning om midlertidigt at suspendere 
de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er 
uddelegeret til den administrerende 
direktør, og de beføjelser denne måtte have 
uddelegeret, og selv udøve dem eller 
uddelegere dem til et af sine medlemmer 
eller en anden ansat hos fællesforetagendet 
end den administrerende direktør.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være muligt til enhver tid at suspendere eller tilbagekalde en delegation, uden at 
bestyrelsen bør begrunde dette med ekstraordinære omstændigheder.

Ændringsforslag 133
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Protokollen om EU's privilegier og 
immuniteter gælder for fællesforetagendet
for IMI2 og dets personale.

Protokollen om EU's privilegier og 
immuniteter gælder for den 
administrerende direktør og 
medlemmerne af bestyrelsen for
fællesskabsforetagendet for IMI2.

Or. fr

Begrundelse

Der er ikke grund til at lade Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælde for 
alle tjenestemændene, men kun for de personer, hvis ansvar berettiger dette.
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Ændringsforslag 134
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I tilfælde af ansvar uden for 
kontraktforhold er fællesforetagendet for 
IMI2 i overensstemmelse med de 
overordnede principper, der er fælles for 
medlemsstaternes lovgivning, 
erstatningspligtig for enhver skade, som 
dets ansatte forvolder under udøvelsen af 
deres hverv.

2. I tilfælde af ansvar uden for 
kontraktforhold er fællesforetagendet for 
IMI2 i overensstemmelse med de 
overordnede principper, der er fælles for 
medlemsstaternes lovgivning, 
erstatningspligtig for enhver skade, som 
dets ansatte og medlemmerne af 
bestyrelsen forvolder under udøvelsen af 
deres hverv.

Or. fr

Ændringsforslag 135
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved tvister vedrørende erstatning for 
skader forvoldt af fællesforetagendet for 
IMI2's ansatte under udøvelsen af deres 
hverv

udgår

Or. fr

Begrundelse

De almindelige retsregler bør ikke fraviges for denne type tvist.

Ændringsforslag 136
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med hensyn til anliggender, som ikke 
er omfattet af nærværende forordning 
eller af andre retsakter i EU-
lovgivningen, gælder lovgivningen i den 
stat, hvor fællesforetagendet for IMI2 er 
hjemmehørende.

udgår

Or. fr

Begrundelse

De almindelige retsregler bør ikke fraviges for tvister, og de kontraktlige regler bør få lov til 
at fungere.

Ændringsforslag 137
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2.
Kommissionen meddeler konklusionerne 
fra evalueringen forsynet med sine 
bemærkninger hertil til Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2018.

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2.

Denne evaluering skal tage hensyn til 
henstillingerne fra det videnskabelige 
udvalg for IMI2. Evalueringen skal 
desuden vedrøre en detaljeret 
undersøgelse af de foreløbige resultater 
for IMI2 med hensyn til de særlige 
indikatorer, som bestyrelsen for IMI2 har 
fastsat.
Den foreløbige evaluering af 
fællesforetagendet IMI2 skal integreres i 
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den foreløbige evaluering af Horisont 
2020-rammeprogrammet.
Kommissionen meddeler konklusionerne 
fra evalueringen forsynet med sine 
bemærkninger hertil til Europa-
Parlamentet og Rådet senest den 30. juni 
2018.

Or. fr

Begrundelse

Det drejer sig om at styrke den rolle, som det videnskabelige udvalg for 
fællesskabsforetagendet IMI2 spiller for at sikre, at det fungerer godt. Det videnskabelige 
udvalgs medlemmer skal således under ét besidde den videnskabelige kompetence og 
ekspertise inden for hele det tekniske område, der er nødvendig for at afgive strategiske 
anbefalinger til fællesforetagendet for IMI2 på et videnskabeligt grundlag.

Ændringsforslag 138
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2. 
Kommissionen meddeler konklusionerne 
fra evalueringen forsynet med sine 
bemærkninger hertil til Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 30. juni 2018.

1. Senest den 31. juli 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2. 
Kommissionen meddeler konklusionerne 
fra evalueringen forsynet med sine 
bemærkninger hertil til Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 30. januar 2018.

Or. en

Ændringsforslag 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2. 
Kommissionen meddeler konklusionerne 
fra evalueringen forsynet med sine 
bemærkninger hertil til Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 30. juni 2018.

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2. 
Kommissionen meddeler konklusionerne 
fra evalueringen forsynet med sine 
bemærkninger hertil til Europa-Parlamentet 
og Rådet senest den 30. juni 2018. Den 
foreløbige evaluering af 
fællesforetagendet for IMI2 udgør en del 
af og indgår i den foreløbige evaluering af 
Horisont 2020.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler de ændringer, der er foretaget til artikel 26 i Horisont 2020-
forordningen, hvor FTI'er klart nævnes som en del af og underlagt den foreløbige evaluering 
af Horisont 2020.

Ændringsforslag 140
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Budgettet for fællesforetagendet for 
IMI2 kan underlægges revision i medfør 
af midtvejsevalueringen.

Or. en

Begrundelse

Afhængig af resultatet af den foreløbige evaluering og under behørig hensyntagen til alle 
øvrige relevante faktorer bør muligheden for en tilpasning af budgettet for IMI2 medtages i 
basisretsakten for IMI2. Generelt bør en mulig budgetgennemgang i forbindelse med 
midtvejsrevisionen også medtages i basisretsakten for de øvrige fællesforetagender.
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Ændringsforslag 141
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet gives med hensyn til EU's 
bidrag til fællesforetagendet for IMI2 som 
en del af Europa-Parlamentets decharge,
efter henstilling fra Rådet, til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
den procedure, der er fastlagt i traktatens
artikel 319.

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet for fællesskabsforetagendet
IMI2 indrømmes af Europa-Parlamentet
efter henstilling fra Rådet ifølge en 
procedure svarende til den i artikel 319 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og artikel 164-166 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, EURATOM) nr.
966/2012 omhandlede procedure og på 
grundlag af Den Europæiske 
Revisionsrets revisionsrapport.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at fællesforetagenderne er underlagt Den Europæiske Revisionsrets kontrol og 
de samme dechargeprocedurer som Europa-Kommissionen og altså kommer under Europa-
Parlamentets budgetkontrol og politiske kontrol.

Ændringsforslag 142
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet gives med hensyn til EU's bidrag 
til fællesforetagendet for IMI2 som en del 
af Europa-Parlamentets decharge, efter 
henstilling fra Rådet, til Kommissionen i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastlagt i traktatens artikel 319.

1. Decharge for gennemførelsen af 
budgettet med hensyn til EU's bidrag til 
fællesforetagendet for IMI2 gives af 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra 
Rådet før den 15. maj i år n+2 i
overensstemmelse med en procedure, der
kan sammenlignes med den, der er
beskrevet i artikel 319 i TEUF og artikel 
164 og 165 i forordning nr. 966/2012 (EU, 
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Euratom) og i henhold til de finansielle 
bestemmelser for fællesforetagendet for 
IMI2.

Or. en

Ændringsforslag 143
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis Europa-Parlamentet nægter at 
give decharge, indgiver den 
administrerende direktør sin 
afskedsbegæring til bestyrelsen, og 
bestyrelsen træffer sin afgørelse alt efter 
omstændighederne.

Or. fr

Begrundelse

For at dechargeproceduren kan være troværdig er det vigtigt, at det får følger, hvis 
dechargen ikke gives, og at bestyrelsen træffer afgørelse om den administrerende direktørs 
fortsatte aktivitet. Denne procedure er ikke en afskedigelse, den forpligter blot den 
administrerende direktør til at indgive sin afskedsbegæring til bestyrelsen, som skal beslutte, 
hvad der skal ske efterfølgende.

Ændringsforslag 144
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Fællesforetagendets personale, den 
administrerende direktør og bestyrelsen 
underretter straks OLAF om den svig, de 
måtte få kendskab til i deres arbejde eller i 
udøvelsen af deres mandat, og dette uden 
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at de på grund af denne underretning 
pådrager sig et ansvar. Lever de ikke op til 
denne forpligtelse, bliver de personligt 
ansvarlige for følgerne af den svig, de har 
fået kendskab til, og som de ikke har 
underrettet OLAF om.

Or. fr

Begrundelse

Bekæmpelse af svig bør være en af EU's hovedopgaver. Denne whistleblowerordning, der 
allerede fungerer i mindst en medlemsstat, er i denne henseende et effektivt redskab.

Ændringsforslag 145
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse 
kan vedtage de praktiske 
gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EF) nr. 1049/2001.

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse 
kan vedtage de praktiske 
gennemførelsesbestemmelser til forordning
(EF) nr. 1049/2001. Navnlig bør alle 
dokumenter vedrørende de møder, der 
afholdes af bestyrelsen, gruppen af 
repræsentanter for medlemsstaterne og 
det videnskabelige udvalg, offentliggøres 
(herunder dagsordener for og referater af 
møderne).

Or. en

Ændringsforslag 146
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemmerne af bestyrelsen, 
medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg og den administrerende direktør 
skal offentliggøre og ajourføre en 
erklæring om alle erhvervsaktiviteter, om 
finansielle interesser og om 
interessekonflikter. Erklæringerne skal 
indeholde følgende oplysninger:
(a) personens beskæftigelse samt 
vedkommendes medlemskab af private 
virksomheders bestyrelser eller udvalg, 
ngo'er og sammenslutninger
(b) andele i virksomheder eller 
partnerskaber, hvor der potentielt er 
virkninger for den offentlige politik, eller 
hvor de pågældende andele giver 
vedkommende betydelig indflydelse på 
anliggenderne

Or. en

Ændringsforslag 147
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. … 
[om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] gælder for de aktioner, der 
finansieres af fællesforetagendet for IMI2. 
I henhold til samme forordning betragtes 
fællesforetagendet for IMI2 som et 
finansieringsorgan, og det yder økonomisk 
støtte til indirekte aktioner som fastsat i 
punkt 1 i vedtægterne i bilaget.

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. … 
[om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] gælder for de aktioner, der 
finansieres af fællesforetagendet for IMI2. 
I henhold til samme forordning betragtes 
fællesforetagendet for IMI2 som et 
finansieringsorgan, og det yder økonomisk 
støtte til indirekte aktioner som fastsat i 
punkt 1 i vedtægterne i bilaget.

Undtagelserne i artikel 1, stk. 3, i 
forordning (EU) nr. … [om reglerne for 
deltagelse og formidling i Horisont 2020] 
skal anvendes konsistent for at sikre 
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juridisk og proceduremæssig sikkerhed 
for alle deltagerne, sikre så stor deltagelse 
som muligt af små og mellemstore 
virksomheder og sikre en ligelig og fair 
behandling af deltagerne for så vidt angår 
ejerskab og adgang til resultater, som er 
genereret i forbindelse med IMI2-
projekter.

Or. en

Ændringsforslag 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. … 
[om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] gælder for de aktioner, der 
finansieres af fællesforetagendet for IMI2. 
I henhold til samme forordning betragtes 
fællesforetagendet for IMI2 som et 
finansieringsorgan, og det yder økonomisk 
støtte til indirekte aktioner som fastsat i 
punkt 1 i vedtægterne i bilaget.

Bestemmelserne i forordning (EU) nr. … 
[om reglerne for deltagelse og formidling i 
Horisont 2020] og Kommissionens 
afgørelser om gennemførelsen heraf
gælder for de indirekte aktioner, der 
finansieres af fællesforetagendet for IMI2. 
I henhold til samme forordning betragtes 
fællesforetagendet for IMI2 som et 
finansieringsorgan, og det yder økonomisk 
støtte til indirekte aktioner som fastsat i 
punkt 1 i vedtægterne i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at det ikke kun er reglerne for deltagelse, men 
også de tilhørende gennemførelsesretsakter såsom procedurer for indsendelse, evaluering, 
udvælgelse, tildeling og revision, der finder anvendelse. I henhold til artikel 1, stk. 1, om 
reglerne om deltagelse finder disse regler kun anvendelse på indirekte aktioner.

Ændringsforslag 149
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet for ITI anvender som 
hovedregel Horisont 2020's regler for 
formidling og udnyttelse. Det skal 
endvidere udarbejde bindende 
retningslinjer med henblik på at sikre:
- åben adgang til forskningsresultater 
efter afslutning af projekter, herunder 
adgang til oplysninger vedrørende 
kliniske forsøg, bl.a. negative og positive 
resultater
- forvaltning af intellektuel ejendomsret 
og licenspraksisser, der er udformet med 
henblik på at sikre størst mulig og 
økonomisk overkommelig adgang til 
slutprodukterne
Der lægges særlig vægt på at sikre, at 
aktører såsom forskningsorganisationer, 
universiteter og SMV'er kan deltage med 
succes i åbne innovationsmodeller

Or. en

Begrundelse

IMI1's bestræbelser på at udfærdige mere åbne innovationsmodeller inden for de enkelte 
projekter viser sig at skabe problemer for især mindre aktører såsom SMV'er, universiteter og
forskningsorganisationer. Selv om målet om at udfærdige åbne innovationsmodeller ikke bør 
gå tabt, bør der i højere grad fokuseres på både de svagere aktørers behov og det offentlige 
behov for at skabe størst mulig og økonomisk overkommelig adgang til slutprodukterne. 
Begge disse aspekter mangler i IMI-forslaget.

Ændringsforslag 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at tage hensyn til de særlige 
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driftsmæssige behov, der kendetegner 
fællesforetagendet for IMI2, kan 
arbejdsplanerne for fællesforetagendet for 
IMI2 fravige reglerne for deltagelse i 
Horisont 2020 i behørigt begrundede 
undtagelsestilfælde. Disse tilfælde bør 
imidlertid begrænses til et absolut 
minimum. Undtagelser fra reglerne for 
deltagelse må ikke have en afskrækkende 
virkning på universiteters, almennyttige 
forskningsorganisationers eller SMV'ers 
deltagelse og må ikke være i strid med den 
generelle målsætning om retfærdig og lige 
behandling af alle involverede parter, der 
er fastlagt i reglerne for deltagelse i 
Horisont 2020. 

Or. en

Ændringsforslag 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med principperne om 
gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
artikel 60, stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
og artikel 16 i denne forordning skal 
forslagsindkaldelser, som er organiseret 
af fællesforetagendet for IMI2, 
offentliggøres på den webbaserede 
Horisont 2020-deltagerportal.

Or. en

Begrundelse

Under Horisont 2020-trepartsforhandlingerne blev institutionerne enige om at skabe større 
sammenhæng mellem alle indkaldelsesmuligheder, der finansieres under Horisont 2020. I den 
forbindelse lovede Kommissionen at fremme offentliggørelsen af forslagsindkaldelser, der er 
organiseret af FTI'er på Horisont 2020-deltagerportalen. De blev alle enige om at følge 
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denne fremgangsmåde. Dette ændringsforslag har til formål at lave en selvforpligtelse om til 
et lovkrav, der sikrer, at ansøgerne har adgang til enkle og tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 152
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) mobilisere de ressourcer i den 
offentlige og private sektor, som er 
nødvendige for at nå målsætningerne for 
fællesforetagendet for IMI2

(a) forvalte udviklingen af 
fællesforetagendets strategiske 
forskningsdagsorden efter høring af ITI's 
medlemmer, rådgivende organer og 
interesseparter

Or. en

Ændringsforslag 153
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) jævnligt gennemgå og foretage 
eventuelle nødvendige tilpasninger af 
fællesforetagendet for IMI2's strategiske 
forskningsdagsorden i lyset af de 
videnskabelige udviklingstendenser, der 
forekommer i løbet af dets gennemførelse

(b) jævnligt gennemgå og foretage 
eventuelle nødvendige tilpasninger af 
fællesforetagendet for IMI2's strategiske 
forskningsdagsorden i lyset af de 
videnskabelige udviklingstendenser, der 
forekommer i løbet af dets gennemførelse, 
om nødvendigt under hensyntagen til 
resultaterne af de fremsynede 
undersøgelser foretaget af det 
videnskabelige sundhedspanel under 
Horisont 2020 i overensstemmelse med 
artikel 12, stk. 2, i Horisont 2020-
programmet

Or. en
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Ændringsforslag 154
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet 
samarbejde mellem EU, andre medlemmer, 
associerede partnere og de øvrige 
interessenter såsom andre industrier, 
tilsynsmyndigheder, patientorganisationer, 
akademiske kredse og kliniske centre samt 
et samarbejde mellem industrien og 
akademiske kredse

(c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet 
samarbejde mellem EU, andre medlemmer, 
associerede partnere og de øvrige 
interessenter såsom andre industrier, 
tilsynsmyndigheder, patientorganisationer, 
akademiske kredse, 
forskningsorganisationer og kliniske 
centre samt et samarbejde mellem 
industrien og akademiske kredse, idet det 
sikres, at deltagelsen er så bred som 
muligt både geografisk og med hensyn til 
deltagernes størrelse

Or. ro

Ændringsforslag 155
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet 
samarbejde mellem EU, andre 
medlemmer, associerede partnere og de 
øvrige interessenter såsom andre industrier, 
tilsynsmyndigheder, patientorganisationer, 
akademiske kredse og kliniske centre samt 
et samarbejde mellem industrien og 
akademiske kredse

(c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet 
samarbejde mellem EU og de øvrige 
interessenter såsom andre industrier, 
tilsynsmyndigheder, patientorganisationer,
forskningsorganisationer såsom PDP'er,
akademiske kredse og kliniske centre, 
civilsamfundsorganisationer samt et 
samarbejde mellem industrien og 
akademiske kredse

Or. en
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Ændringsforslag 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet 
samarbejde mellem EU, andre medlemmer, 
associerede partnere og de øvrige 
interessenter såsom andre industrier, 
tilsynsmyndigheder, patientorganisationer, 
akademiske kredse og kliniske centre samt 
et samarbejde mellem industrien og 
akademiske kredse

(c) etablere og udvikle et tæt og langsigtet 
samarbejde mellem EU, andre medlemmer, 
associerede partnere og de øvrige 
interessenter såsom andre industrier, 
tilsynsmyndigheder, patientorganisationer, 
akademiske kredse, 
forskningsorganisationer og kliniske 
centre samt et samarbejde mellem 
industrien og akademiske kredse

Or. fr

Begrundelse

Alle interessenternes deltagelse styrker fællesforetagendet for IMI2.

Ændringsforslag 157
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) effektivt understøtte forskning og 
innovation inden for biovidenskab, primært 
gennem tilskud

(e) effektivt understøtte forskning, 
herunder kliniske forsøg i fase III og IV, 
når de omfatter ikke opfyldte medicinske 
behov, og innovation inden for 
biovidenskab, primært gennem tilskud

Or. fr

Begrundelse

Man skal være opmærksom på, at visse forskningsaktiviteters arbejdsområde ikke begrænses 
til ikke opfyldte medicinske behov.
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Ændringsforslag 158
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) effektivt understøtte forskning og 
innovation inden for biovidenskab, primært 
gennem tilskud

e) effektivt understøtte forskning og 
innovation inden for biovidenskab, primært 
gennem tilskud, i forbindelse med 
prækliniske og kliniske forsøgsfaser, hvor 
dette måtte være relevant i forhold til bl.a. 
behov og risici

Or. en

Ændringsforslag 159
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) effektivt understøtte forskning og 
innovation inden for biovidenskab, primært 
gennem tilskud

(e) effektivt understøtte prækompetitiv
forskning og innovation inden for
sundhedsrelateret biovidenskab, primært 
gennem tilskud. Kliniske forsøg i fase III 
og IV støttes ikke

Or. en

Ændringsforslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra g a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) offentliggøre oplysninger om 
projekterne, herunder det samlede beløb 
for hvert projekt, deltagernes navne, og 
størrelsen af fællesforetagendet for 
IMI2's finansielle bidrag pr. deltager

Or. ro

Ændringsforslag 161
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(h) iværksætte informations-, 
kommunikations-, udnyttelses- og 
formidlingsaktiviteter ved anvendelse af 
bestemmelserne i artikel 22 i forordning
(EU) nr. […]/2013 [Horisont 2020-
rammeprogrammet]

(h) iværksætte informations-, 
kommunikations-, udnyttelses- og 
formidlingsaktiviteter ved anvendelse af 
bestemmelserne i artikel 22 i forordning
(EU) nr. […]/2013 [Horisont 2020-
rammeprogrammet], herunder bindende 
retningslinjer, der skal sikre åben adgang 
til forskningsresultater efter afslutning af 
projekter og forvaltning af intellektuel 
ejendomsret og licenspraksisser, der er 
udformet med henblik på at sikre størst 
mulig og økonomisk overkommelig 
adgang til slutprodukterne

Or. en

Ændringsforslag 162
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 1 – punkt 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) tilrettelægge et møde med 
interessegrupper mindst én gang om året 
for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i 
fællesforetagendet for IMI2's 
forskningsaktiviteter over for dets 
interessenter

(i) sikre åbenhed og gennemsigtighed i 
fællesforetagendet for IMI2's 
forskningsaktiviteter over for dets 
interessenter gennem regelmæssig 
kommunikation og mindst ét årligt møde 
med interessentgrupper

Or. en

Ændringsforslag 163
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer og associerede partnere 2. Medlemmer

Or. en

Ændringsforslag 164
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved accept af disse vedtægter gennem 
et støttebrev Den Europæiske 
Sammenslutning af 
Farmaceutindustriforeninger (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations – i det følgende benævnt
"EFPIA").

(b) ved accept af disse vedtægter efter 
forhandling i styringsorganet herfor Den 
Europæiske Sammenslutning af 
Farmaceutindustriforeninger (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations – i det følgende benævnt
"EFPIA").

Or. fr
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Begrundelse

Et almindeligt brev er ikke tilstrækkeligt til at overholde vedtægterne.

Ændringsforslag 165
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ved accept af disse vedtægter gennem 
et støttebrev Den Europæiske
Sammenslutning af 
Farmaceutindustriforeninger (European 
Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations – i det følgende benævnt 
"EFPIA").

(b) ved accept af disse vedtægter gennem 
et støttebrev enhver juridisk enhed, der 
repræsenteres individuelt eller af en
sammenslutning.

Or. en

Ændringsforslag 166
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved accept af disse vedtægter i et 
støttebrev kan enhver anden juridisk enhed 
end et medlem eller en oprettende enhed 
hos et medlem eller en associeret enhed af 
en af disse, som understøtter 
målsætningerne for fællesforetagendet for 
IMI2 inden for sit konkrete 
forskningsområde i en medlemsstat eller et 
land, der er associeret med Horisont 2020-
rammeprogrammet, ansøge om at deltage i 
IMI2 som associeret partner. I støttebrevet 
skal associeringens omfang beskrives 

3. Ved accept af disse vedtægter i et 
støttebrev kan enhver anden juridisk enhed 
end et medlem eller dets oprettede eller
associerede enheder, som er etableret i en 
medlemsstat eller i et land, der er 
associeret med Horisont 2020-
rammeprogrammet, som understøtter 
målsætningerne for fællesforetagendet for 
ITI inden for sit konkrete 
forskningsområde, ansøge om at deltage
ITI. I støttebrevet skal associeringens 
omfang beskrives nærmere med hensyn til 
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nærmere med hensyn til indhold, 
aktiviteter og varighed.

indhold, aktiviteter og varighed.

Or. en

Begrundelse

Kun enheder, der er etableret og opererer i Unionen eller i et land, der er associeret med 
Horisont 2020, bør have mulighed for at blive medlem af fællesforetagendet.

Ændringsforslag 167
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved accept af disse vedtægter i et 
støttebrev kan enhver anden juridisk enhed 
end et medlem eller en oprettende enhed 
hos et medlem eller en associeret enhed af 
en af disse, som understøtter 
målsætningerne for fællesforetagendet for 
IMI2 inden for sit konkrete 
forskningsområde i en medlemsstat eller et 
land, der er associeret med Horisont 2020-
rammeprogrammet, ansøge om at deltage i 
IMI2 som associeret partner. I støttebrevet
skal associeringens omfang beskrives 
nærmere med hensyn til indhold, 
aktiviteter og varighed.

3. Ved accept af disse vedtægter efter 
forhandling i styringsorganet herfor kan 
enhver anden juridisk enhed end et medlem 
eller en oprettende enhed hos et medlem 
eller en associeret enhed af en af disse, som 
understøtter målsætningerne for 
fællesforetagendet for IMI2 inden for sit 
konkrete forskningsområde i en 
medlemsstat eller et land, der er associeret 
med Horisont 2020-rammeprogrammet, 
ansøge om at deltage i IMI2 som associeret
partner. Under forhandlingen skal 
associeringens omfang beskrives nærmere 
med hensyn til indhold, aktiviteter og 
varighed.

Or. fr

Ændringsforslag 168
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Associerede partnere skal på lige fod 
med andre medlemmer end EU bidrage til 
fællesforetagendet for IMI2's 
driftsomkostninger i overensstemmelse 
med punkt 13 i disse vedtægter.

4. I støttebrevet skal bidraget til 
fællesforetagendet for ITI, som Unionen 
skal modsvare i overensstemmelse med
artikel 3 og 4 i denne forordning, 
beskrives nærmere.

Or. en

Ændringsforslag 169
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 2 – punkt 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I støttebrevet skal de associerede 
partneres bidrag til fællesforetagendet for 
IMI2, som EU skal matche i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 i 
denne forordning, beskrives nærmere.

udgår

Or. en

(Teksten er medtaget i indledningen til punkt 4, jf. det foregående ændringsforslag.)

Ændringsforslag 170
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ændringer af medlemskab og 
associering

3. Ændringer af medlemskab

Or. en
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Ændringsforslag 171
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver ansøgning om at blive medlem
eller associeret partner i 
fællesforetagendet for IMI2 skal indgives 
til bestyrelsen, og ved ansøgning om 
medlemskab skal den ledsages af et forslag 
om at tilpasse bestyrelsens sammensætning 
som fastsat i punkt 5.

1. Enhver ansøgning om at blive medlem i 
fællesforetagendet for ITI skal indgives til 
bestyrelsen, og ved ansøgning om 
medlemskab skal den ledsages af et forslag 
om at tilpasse bestyrelsens sammensætning 
som fastsat i punkt 5.

Or. en

Ændringsforslag 172
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vurderer ansøgningen under 
hensyntagen til ansøgerens relevans og 
potentielle merværdi med hensyn til at nå 
fællesforetagendet for IMI2's 
målsætninger. Derefter træffer den 
beslutning om ansøgningen.

2. Bestyrelsen vurderer ansøgningen under 
hensyntagen til ansøgerens relevans og 
potentielle merværdi med hensyn til at nå 
fællesforetagendet for IMI2's
målsætninger. Derefter træffer den 
beslutning om ansøgningen. Regler for 
accept af nye medlemmer bør være 
offentlige og gennemsigtige, ikke udgøre 
unødige hindringer og ethvert afslag skal 
klart begrundes skriftligt og stilles til 
rådighed for kandidaten og for gruppen 
af repræsentanter for nationalstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 173
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vurderer ansøgningen under 
hensyntagen til ansøgerens relevans og 
potentielle merværdi med hensyn til at nå 
fællesforetagendet for IMI2's 
målsætninger. Derefter træffer den 
beslutning om ansøgningen.

2. Bestyrelsen vurderer ansøgningen under 
hensyntagen til ansøgerens relevans og 
potentielle merværdi med hensyn til at nå 
fællesforetagendet for IMI2's 
målsætninger. Derefter træffer den 
beslutning om ansøgningen og meddeler 
uden ophør sin beslutning til 
Kommissionen, som i tilfælde af 
godkendelse af ansøgningen har ret til at 
gøre indsigelse mod medlemskabet, 
undtagen hvis der er tale om en 
medlemsstat i EU.

Or. fr

Begrundelse

EU repræsenteret ved Kommissionen skal have mulighed for at modsætte sig en optagelse.

Ændringsforslag 174
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ethvert medlem og enhver associeret 
partner kan opsige sit medlemskab af eller 
sin associering med fællesforetagendet for 
IMI2. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i 
kraft seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer og associerede partnere er 
underrettet herom. Det tidligere medlem 
eller den tidligere associerede partner løses 
derefter fra alle forpligtelser bortset fra 
forpligtelser, som fællesforetagendet for 
IMI2 har godkendt eller påtaget sig, før 
medlemskabet eller deltagelsen er opsagt.

3. Ethvert medlem og enhver associeret 
partner kan opsige sit medlemskab af eller 
sin associering med fællesforetagendet for 
IMI2. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i 
kraft seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer og associerede partnere er 
underrettet herom. Det tidligere medlem 
eller den tidligere associerede partner løses 
derefter fra alle forpligtelser bortset fra 
forpligtelser, som fællesforetagendet for 
IMI2 har godkendt eller påtaget sig, før 
medlemskabet eller deltagelsen er opsagt.
Opsiger et medlem sit medlemskab, 
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opgøres dets finansielle forpligtelser over 
for fællesforetagendet for IMI2.

Or. fr

Ændringsforslag 175
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ethvert medlem og enhver associeret 
partner kan opsige sit medlemskab af eller 
sin associering med fællesforetagendet for 
IMI2. Opsigelsen træder uigenkaldeligt i 
kraft seks måneder efter, at de øvrige 
medlemmer og associerede partnere er 
underrettet herom. Det tidligere medlem
eller den tidligere associerede partner
løses derefter fra alle forpligtelser bortset 
fra forpligtelser, som fællesforetagendet for
IMI2 har godkendt eller påtaget sig, før 
medlemskabet eller deltagelsen er opsagt.

3. Ethvert medlem kan opsige sit 
medlemskab af eller sin associering med 
fællesforetagendet for IMI2. Opsigelsen 
træder uigenkaldeligt i kraft seks måneder 
efter, at de øvrige medlemmer er 
underrettet herom. Det tidligere medlem 
løses derefter fra alle forpligtelser bortset 
fra forpligtelser, som fællesforetagendet for
ITI har godkendt eller påtaget sig, før 
medlemskabet eller deltagelsen er opsagt.

Or. en

Ændringsforslag 176
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 3 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemskab af eller associering med 
fællesforetagendet for IMI2 kan ikke 
overdrages til en tredjepart uden 
forudgående samtykke fra bestyrelsen.

4. Medlemskab af eller associering med 
fællesforetagendet for IMI2 kan ikke 
overdrages til en tredjepart uden 
forudgående samtykke fra bestyrelsen.
Dette samtykke meddeles Kommissionen, 
som har ret til indsigelse.
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Or. fr

Ændringsforslag 177
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 4 – punkt 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) industrigruppen

Or. en

Begrundelse

Medlemmer af fællesforetagendet, som kommer fra den private sektor, kan danne et organ,
hvis anvendelsesområde er større end EFPIA. Denne gruppe skal have en rådgivende rolle i 
forhold til andre grupper (det videnskabelige udvalg, repræsentanter for medlemsstaterne, 
interesseparter) samt et antal pladser i bestyrelsen.

Ændringsforslag 178
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 4 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det videnskabelige udvalg, gruppen af 
repræsentanter for IMI2-staterne og
interessentforummet er 
rådgivningsorganer for fællesforetagendet 
for IMI2.

2. Industrigruppen, det videnskabelige 
udvalg, gruppen af repræsentanter for 
IMI2-staterne og interessentgruppen er 
rådgivningsorganer for fællesforetagendet 
for ITI.

Or. en

Ændringsforslag 179
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag I – del 5 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen består af fem repræsentanter
pr. medlem.

Bestyrelsen består af 12 repræsentanter, 
der fordeles således: tre fra 
industrigruppen, tre fra Kommissionen, 
en fra gruppen af repræsentanter for 
medlemsstaterne, tre fra det 
videnskabelige udvalg og to fra 
interessentgruppen.

Or. en

Begrundelse

Fællesforetagendet bør betragtes som et reelt og mere afbalanceret partnerskab mellem 
offentlige partnere (EF og medlemsstaterne), partnere fra den private sektor (industrien) samt 
andre interesseparter, herunder videnskabsfolk, repræsentanter for patientorganisationer og 
SMV'er.

Ændringsforslag 180
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med forbehold af stk. 2 har hvert 
medlem en procentdel af 100 
stemmerettigheder, der svarer til 
medlemmets bidrag til fællesforetagendet 
for IMI2 i procent.

1. Med forbehold af stk. 2 har hver 
repræsentant for bestyrelsen én stemme.

Or. en

Ændringsforslag 181
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har 50 % af 
stemmerettighederne. Kommissionen 
stemme er udelelig. Hvert medlem kan 
fordele sine stemmerettigheder blandt sine 
repræsentanter i bestyrelsen. 
Medlemmerne gør deres yderste for at nå 
til enighed. I mangel af enighed træffer 
bestyrelsen sine beslutninger med et flertal 
på mindst 75 % af alle stemmer, herunder 
fraværende medlemmers stemmer.

Repræsentanterne for bestyrelsen gør 
deres yderste for at nå til enighed. I mangel 
af enighed træffer bestyrelsen sine 
beslutninger med et flertal på mindst 75 % 
af alle stemmer, herunder fraværende 
medlemmers stemmer.

Or. en

Ændringsforslag 182
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for bestyrelsen udnævnes på 
skift en gang om året af skiftevis EU og de 
andre medlemmer.

Formanden for bestyrelsen udnævnes en 
gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 183
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen afholder ordinære møder 
mindst to gange om året. Den kan afholde 

2. Bestyrelsen afholder ordinære møder 
mindst to gange om året. Den kan afholde 
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ekstraordinære møder efter anmodning fra
et medlem eller formanden. Formanden 
indkalder til bestyrelsesmøderne, og de 
afholdes almindeligvis på 
fællesforetagendet for IMI2's adresse.

ekstraordinære møder efter anmodning fra
en repræsentant eller formanden. 
Formanden indkalder til 
bestyrelsesmøderne, og de afholdes 
almindeligvis på fællesforetagendet for
ITI's adresse. Forslag til dagsordener og 
endelige dagsordener for samt referater 
fra møderne offentliggøres på ITI's 
websted.

Or. en

Ændringsforslag 184
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen indbyder eventuelle
associerede partnere til at deltage i 
forhandlingerne for så vidt angår de 
punkter på dagsordenen, som vedrører 
partnernes associering. De associerede 
partnere har ingen stemmeret.

Bestyrelsen indbyder eventuelle
medlemmer til at deltage i forhandlingerne 
for så vidt angår de punkter på 
dagsordenen, som vedrører partnernes 
associering.

Or. en

Ændringsforslag 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for gruppen af repræsentanter 
for IMI2-staterne deltager på 
bestyrelsesmøderne som observatør.

Formanden for gruppen af repræsentanter 
for IMI2-staterne har ret til at deltage på 
bestyrelsesmøderne og i forhandlingerne, 
men har ikke stemmeret.

Or. en
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Begrundelse

Gruppen af repræsentanter for nationalstaterne, det videnskabelige udvalg og 
interessentforummet er rådgivningsorganer for fællesforetagendet for IMI2 i henhold til 
vedtægternes punkt 4, stk. 2. For at udfylde denne rolle på passende vis bør de have ret til 
både at deltage i bestyrelsens møder og i forhandlingerne. Den, der rådgiver, skal have ret til 
at tale.

Ændringsforslag 186
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for gruppen af repræsentanter 
for IMI2-staterne deltager på 
bestyrelsesmøderne som observatør.

Formanden for gruppen af repræsentanter 
for IMI2-staterne skal have en plads i 
bestyrelsen, deltage på bestyrelsesmøderne
og have stemmeret.

Or. en

Ændringsforslag 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for det videnskabelige udvalg 
har ret til at deltage i bestyrelsens møder 
og forhandlinger, men har ingen 
stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Gruppen af repræsentanter for nationalstaterne, det videnskabelige udvalg og 
interessentforummet er rådgivningsorganer for fællesforetagendet IMI2 i henhold til 
vedtægternes punkt 4, stk. 2. For at udfylde denne rolle på passende vis bør de have ret til 
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både at deltage i bestyrelsens møder og i forhandlingerne. Den, der rådgiver, skal have ret til 
at tale.

Ændringsforslag 188
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 6 – punkt 2 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for interessentforummet har 
ret til at deltage i bestyrelsens møder og 
forhandlinger, men har ingen stemmeret.

Or. en

Begrundelse

Gruppen af repræsentanter for nationalstaterne, det videnskabelige udvalg og 
interessentforummet er rådgivningsorganer for fællesforetagendet IMI2 i henhold til 
vedtægternes punkt 4, stk. 2. For at udfylde denne rolle på passende vis bør de have ret til 
både at deltage i bestyrelsens møder og i forhandlingerne. Den, der rådgiver, skal have ret til 
at tale.

Ændringsforslag 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen sikrer konstant 
koordinering mellem aktiviteterne i 
Horisont 2020 og aktiviteterne i 
fællesforetagendet for IMI2 ved 
regelmæssigt at identificere mulige 
komplementariteter og synergier, 
herunder ønskelige overlapninger, samt 
gennemføre en formel 
koordineringsprocedure med henblik på 
at tilpasse forskningsprioriteterne, som er 
omfattet af samarbejdsforskning i 
overensstemmelse med 
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rammeprogrammet, og aktiviteterne i 
fællesforetagendet for IMI2.

Or. en

Begrundelse

Der er et presserende behov for at koordinere forskningsaktiviteterne under 
rammeprogrammet og de aktiviteter, der gennemføres i medfør af FTI'er, herunder 
forvaltning af ønskelige overlapninger og de nødvendige synergier og komplementariteter. 
Denne opgave kan bedst varetages af Kommissionen, hvis rolle i forvaltningsstrukturen af 
FTI'er (50 % af stemmerne) er tilstrækkelig til dette formål.

Ændringsforslag 190
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) træffe beslutning om ophævelse af 
medlemskab af eller associering med 
fællesforetagendet for IMI2 for alle 
medlemmer og associerede partnere, som 
ikke opfylder deres forpligtelser

(b) træffe beslutning om ophævelse af 
medlemskab af eller associering med 
fællesforetagendet for ITI for alle 
medlemmer, som ikke opfylder deres 
forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 191
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) udpege og afskedige den 
administrerende direktør, forlænge dennes 
mandat, yde vejledning til vedkommende 
og føre tilsyn med vedkommendes indsats

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr
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Ændringsforslag 192
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) på baggrund af et offentligt udbud 
udpege det uafhængige revisionsorgan, 
der får til opgave at fremlægge den 
udtalelse, der er omhandlet i artikel 60, 
stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU, EURATOM) 
nr. 966/2012.

Or. fr

Begrundelse

Det er op til den besluttende instans, der godkender regnskaberne, at udpege det uafhængige 
revisionsorgan, der får til opgave at fremlægge den udtalelse, der er omhandlet i artikel 60, 
stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012. Af 
hensyn til gennemsigtigheden foreslås det, at denne udpegelse skal ske på baggrund af et 
offentligt udbud.

Ændringsforslag 193
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) godkende indkaldelserne af forslag og,
hvis det er relevant, de tilhørende 
bestemmelser om procedurer for 
indsendelse, evaluering, udvælgelse og 
tildeling, som foreslås af den 
administrerende direktør i tæt samarbejde 
med de i punkt 7.2q omtalte rådgivende 
grupper

(l) godkende indkaldelserne, som foreslås 
af den administrerende direktør i tæt 
samarbejde med de i punkt 7.2q omtalte 
rådgivende grupper

Or. en
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Begrundelse

Procedurerne for indsendelse, evaluering, udvælgelse, tildeling og revision i Horisont 2020 
skal finde tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) godkende listen over forslag, der er 
udvalgt til at modtage støtte

(m) godkende listen over forslag, der er 
udvalgt til at modtage støtte på grundlag 
af en prioriteringsliste udarbejdet af en 
gruppe uafhængige eksperter i henhold til 
artikel 37 i reglerne for deltagelse i 
Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 7 – punkt 2 – litra n a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(na) foretage regelmæssig underretning 
af gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne, det videnskabelige 
udvalg og interessentforummet for så vidt 
angår alle forhold, der er relevante for 
deres rådgivningsrolle

Or. en

Begrundelse

For at opfylde deres opgave som rådgivningsorganer for fællesforetagendet IMI2 skal 
gruppen af repræsentanter for nationalstaterne, det videnskabelige udvalg og 
interessentforummet modtage tilstrækkelig information om alle relevante forhold.
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Ændringsforslag 196
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen ud fra en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår på 
baggrund af en åben og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure. Kommissionen 
inddrager repræsentanter for de andre 
medlemmer af fællesforetagendet for IMI2 
i udvælgelsesproceduren, hvis det er 
hensigtsmæssigt.

1. Den administrerende direktør udnævnes 
af bestyrelsen ud fra en liste over 
kandidater, som Kommissionen foreslår på 
baggrund af en åben og gennemsigtig 
udvælgelsesprocedure. Kommissionen 
inddrager repræsentanter for de andre 
medlemmer af fællesforetagendet for IMI2 
i udvælgelsesproceduren, hvis det er 
hensigtsmæssigt. Europa-Parlamentet har 
ret til at gøre indsigelse.

Or. fr

Begrundelse

Europa-Parlamentet skal inddrages i udpegelsen af den administrerende direktør. Der 
foreslås en indsigelsesprocedure.

Ændringsforslag 197
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 8 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den administrerende direktør kan kun 
afskediges efter beslutning truffet af 
bestyrelsen på forslag af Kommissionen 
med inddragelse af de private medlemmer 
efter behov.

Vedrører ikke den danske tekst.

Or. fr
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Ændringsforslag 198
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den administrerende direktør skal 
navnlig varetage følgende opgaver i fuld 
uafhængighed:

4. Den administrerende direktør skal 
navnlig varetage følgende opgaver:

Or. fr

Begrundelse

Den administrerende direktør bør ikke være uafhængig. Han/hun skal som personalet følge 
bestyrelsens anvisninger og skal i bredere forstand forsvare EU's og de øvrige deltageres 
interesser.

Ændringsforslag 199
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forelægge årsregnskabet for bestyrelsen 
med henblik på godkendelse

(c) foretage den årlige 
regnskabsopgørelse og forelægge 
årsregnskabet for bestyrelsen med henblik 
på godkendelse

Or. fr

Begrundelse

Redaktionel præcisering.

Ændringsforslag 200
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra j a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) organisere det offentlige udbud, på 
grundlag af hvilket bestyrelsen udpeger 
det uafhængige revisionsorgan, der får til 
opgave at fremlægge den udtalelse, der er 
omhandlet i artikel 60, stk. 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
EURATOM) nr. 966/2012.

Or. fr

Ændringsforslag 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra m a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ma) udarbejde en årlig rapport om de 
fremskridt, der gøres gennem FoU-
aktiviteter

Or. en

Begrundelse

Det anbefales regelmæssigt at tilvejebringe flere lettilgængelige oplysninger om de fremskridt 
og resultater, der er opnået i medfør af et FTI, for at øge FTI'ens synlighed og skabe 
opmærksomhed om dets resultater i den brede offentlighed.

Ændringsforslag 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 4 – litra m b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(mb) rettidigt følge op på enhver 
henstilling fra den endelige evaluering af 
fællesforetagendet for IMI, den foreløbige 
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evaluering af fællesforetagendet for IMI2 
og alle andre relevante vurderinger af 
IMI2's aktiviteter

Or. en

Begrundelse

For at sikre en tilstrækkelig indflydelse på de formelt planlagte evalueringer samt forbedre 
kvaliteten af forvaltningen af fællesforetagender bør den administrerende direktør have 
ansvaret for opfølgningen af alle relevante henstillinger.

Ændringsforslag 203
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) administrere de indkaldelser af forslag, 
der er fastlagt i den årlige arbejdsplan, og 
gennemføre aftalerne og beslutningerne om 
tilskud, herunder koordinere dem

(b) administrere de indkaldelser, herunder 
evalueringen, der gennemføres af en 
gruppe uafhængige eksperter, der er 
fastlagt i arbejdsplanen, og gennemføre 
aftalerne og beslutningerne, herunder 
koordinere dem

Or. en

Ændringsforslag 204
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Bilag I – del 9 – punkt 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) føre tilsyn med et informations- og 
markedsføringssystem med henblik på 
bred deltagelse i fællesforetagendets 
aktiviteter, nemlig indkaldelserne af 
forslag, herunder et link til NCP-systemet

Or. en
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Ændringsforslag 205
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af
højst syv medlemmer, der udpeges for en 
periode på ét år, som kan forlænges. Det 
vælger en formand blandt medlemmerne 
for en periode på ét år.

1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af
28 medlemmer, et fra hver medlemsstat,
der udpeges for en periode på to år, som 
kan forlænges. Det vælger en formand 
blandt medlemmerne for en periode på ét 
år. Der skal tilstræbes en ligelig 
kønsmæssig sammensætning i 
overensstemmelse med artikel 16 i 
Horisont 2020-rammeprogrammet.

Or. ro

Ændringsforslag 206
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af 
højst syv medlemmer, der udpeges for en 
periode på ét år, som kan forlænges. Det 
vælger en formand blandt medlemmerne 
for en periode på ét år.

1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af 
højst 15 medlemmer, der udpeges for en 
periode på ét år, som kan forlænges. Det 
vælger en formand blandt medlemmerne 
for en periode på ét år samt tre 
bestyrelsesmedlemmer.

Or. en

Ændringsforslag 207
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af 
højst syv medlemmer, der udpeges for en 
periode på ét år, som kan forlænges. Det 
vælger en formand blandt medlemmerne 
for en periode på ét år.

1. Det videnskabelige udvalg skal bestå af 
højst 11 medlemmer, der udpeges for en 
periode på ét år, som kan forlænges. Det 
vælger en formand blandt medlemmerne 
for en periode på op til to år.

Or. en

Ændringsforslag 208
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan om nødvendigt udpeges flere 
eksperter til løsning af specifikke ad hoc-
opgaver for en begrænset periode.

Der kan om nødvendigt udpeges flere 
eksperter til løsning af specifikke ad hoc-
opgaver for en begrænset periode, og de 
udvælges efter samme procedure som de 
faste medlemmer af det videnskabelige 
udvalg.

Or. ro

Ændringsforslag 209
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg skal afspejle en ligelig 
repræsentation af globalt anerkendte 
eksperter fra akademiske kredse, industri 
og tilsynsmyndigheder. Det videnskabelige 
udvalgs medlemmer skal under ét besidde 
den videnskabelige kompetence og 

2. Medlemmerne af det videnskabelige 
udvalg skal afspejle en ligelig 
repræsentation af globalt anerkendte
uafhængige eksperter fra akademiske 
kredse, klinikere og personalet i 
sundhedssektoren. Det videnskabelige 
udvalgs medlemmer skal under ét besidde 
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ekspertise inden for hele det tekniske 
område, der er nødvendig for at afgive 
strategiske anbefalinger til 
fællesforetagendet for IMI2 på et 
videnskabeligt grundlag.

den videnskabelige kompetence og 
ekspertise inden for hele det tekniske 
område, der er nødvendig for at afgive 
strategiske anbefalinger til 
fællesforetagendet for IMI2 på et 
videnskabeligt grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 210
Vicky Ford

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) rådgive om de videnskabelige 
prioriteter, der skal indgå i den strategiske 
forskningsdagsorden, idet der om 
nødvendigt tages hensyn til resultaterne af 
de fremsynede undersøgelser, der udføres 
af det videnskabelige sundhedspanel for 
Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 211
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 4 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) rådgive om den strategiske 
forskningsdagsordens prioriteter

Or. en
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Ændringsforslag 212
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) senest den 31. december 2017 
fremsætte henstillinger om en foreløbig 
evaluering af fællesforetagendet for IMI2 
for Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Det videnskabelige udvalg for fællesforetagendet for IMI2 skal deltage i den foreløbige
evaluering.

Ændringsforslag 213
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) udarbejde en årlig rapport og gøre 
den offentligt tilgængelig

Or. en

Ændringsforslag 214
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der tages behørigt hensyn til det 
videnskabelige udvalgs rådgivning.
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Or. en

Ændringsforslag 215
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst én gang om året. Formanden 
indkalder til møderne.

5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst to gange om året. Formanden
indkalder til møderne. Forslag til 
dagsordener og endelige dagsordener for 
samt referater fra møderne offentliggøres 
på ITI's websted.

Or. en

Ændringsforslag 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst én gang om året. Formanden 
indkalder til møderne.

5. Det videnskabelige udvalg afholder 
møde mindst to gange om året. Formanden 
indkalder til møderne.

Or. en

Ændringsforslag 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 10 – punkt 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Det videnskabelige udvalg skal 
regelmæssigt modtage oplysninger om 
deltagelsen i indirekte aktioner finansieret 
af fællesforetagendet for IMI2, resultatet 
af den enkelte indkaldelse og 
projektgennemførelse, synergier med 
andre relevante EU-programmer, 
gennemførelsen af budgettet for IMI2 og 
om formidlingen og udnyttelsen af 
forskningsresultater.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde sin opgave som rådgivningsorgan for fællesforetagendet IMI2 skal det 
videnskabelige udvalg modtage tilstrækkelige oplysninger om alle relevante forhold.

Ændringsforslag 218
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Gruppen af repræsentanter for IMI2-
staterne består af en repræsentant for hver 
medlemsstat og for hvert af de lande, der er 
associeret med Horisont 2020-
rammeprogrammet. Det vælger en formand 
blandt sine medlemmer.

1. Gruppen af repræsentanter for ITI-
medlemsstaterne består af en repræsentant 
for hver medlemsstat og for hvert af de 
lande, der er associeret med Horisont 2020-
rammeprogrammet. Det vælger en formand 
blandt sine medlemmer, som skal have en 
plads som repræsentant i bestyrelsen.

Or. en

Ændringsforslag 219
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gruppen af repræsentanter for IMI2-
staterne mødes mindst én gang om året. 
Formanden indkalder til møderne. 
Formanden for bestyrelsen og den 
administrerende direktør eller deres 
repræsentanter deltager på møderne.

2. Gruppen af repræsentanter for IMI2-
staterne mødes mindst to gange om året. 
Formanden indkalder til møderne. 
Formanden for bestyrelsen og den 
administrerende direktør eller deres 
repræsentanter deltager på møderne.
Forslag til dagsordener og endelige 
dagsordener for samt referater fra 
møderne offentliggøres på ITI's websted.

Or. en

Ændringsforslag 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gruppen af repræsentanter for IMI2-
staterne mødes mindst én gang om året. 
Formanden indkalder til møderne. 
Formanden for bestyrelsen og den 
administrerende direktør eller deres 
repræsentanter deltager på møderne.

2. Gruppen af repræsentanter for IMI2-
staterne mødes mindst to gange om året. 
Formanden indkalder til møderne. 
Formanden for bestyrelsen og den 
administrerende direktør eller deres 
repræsentanter deltager på møderne.

Or. en

Ændringsforslag 221
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formanden for gruppen af repræsentanter Formanden for gruppen af repræsentanter 
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for IMI2-staterne kan invitere andre 
personer til at deltage på dens møder som 
observatører, navnlig repræsentanter for 
regionale EU-myndigheder og 
repræsentanter for SMV-
sammenslutninger.

for IMI2-staterne kan invitere andre 
personer til at deltage på dens møder som 
observatører, navnlig repræsentanter for 
regionale EU-myndigheder og 
repræsentanter for SMV-
sammenslutninger, repræsentanter for 
civilsamfundsorganisationer samt 
repræsentanter for patientorganisationer.

Or. en

Ændringsforslag 222
Fiona Hall

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) forbindelser til Horisont 2020-
rammeprogrammet

(c) overensstemmelse med Horisont 2020-
rammeprogrammet

Or. en

Ændringsforslag 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 11 – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Gruppen af repræsentanter for 
nationalstaterne skal regelmæssigt 
modtage oplysninger om deltagelsen i 
indirekte aktioner finansieret af 
fællesforetagendet IMI2, resultatet af den 
enkelte indkaldelse og 
projektgennemførelse, synergier med 
andre relevante EU-programmer, 
gennemførelsen af IMI2-budgettet og om 
formidlingen og udnyttelsen af 
forskningsresultater.
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Or. en

Begrundelse

For at opfylde sin opgave som rådgivningsorgan for fællesforetagendet IMI2 skal gruppen af 
repræsentanter for nationalstaterne modtage tilstrækkelige oplysninger om alle relevante 
forhold.

Ændringsforslag 224
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12. Interessentforum 12. Interessentudvalg

Or. en

Ændringsforslag 225
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Interessentforummet er åbent for alle 
offentlige og private interessenter samt 
internationale interessegrupper fra 
medlemsstaterne, associerede lande og 
andre lande.

1. Interessentudvalget er åbent for alle 
offentlige og private interessenter samt 
internationale interessegrupper fra 
medlemsstaterne og associerede lande. Det 
skal omfatte repræsentanter for 
patientorganisationer, 
sundhedsudbyderorganisationer og andre
civilsamfundsorganisationer.
Interessentudvalget vælger to
repræsentanter for bestyrelsen blandt sine 
medlemmer.

Or. en
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Ændringsforslag 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentforummet holdes orienteret 
om fællesforetagendet for IMI2's 
aktiviteter og opfordres til at fremsætte 
kommentarer.

2. Interessentforummet holdes
regelmæssigt orienteret om 
fællesforetagendet for IMI2's aktiviteter, 
navnlig deltagelsen i indirekte aktioner 
finansieret af fællesforetagendet for 
IMI2, resultatet af den enkelte indkaldelse
og projektgennemførelse, synergier med 
andre relevante EU-programmer, 
gennemførelsen af IMI2-budgettet og om 
formidlingen og udnyttelsen af 
forskningsresultater, og opfordres til at 
fremsætte kommentarer.

Or. en

Begrundelse

For at opfylde sin opgave som rådgivningsorgan for fællesforetagendet for IMI2 skal 
interessentforummet modtage tilstrækkelige oplysninger om alle relevante forhold.

Ændringsforslag 227
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Interessentforummet holdes orienteret 
om fællesforetagendet for IMI2's 
aktiviteter og opfordres til at fremsætte 
kommentarer.

2. Interessentudvalget holdes orienteret 
om fællesforetagendet for ITI's aktiviteter 
og opfordres til at fremsætte kommentarer, 
herunder vedrørende den strategiske 
forskningsdagsordens prioriteter.

Or. en
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Ændringsforslag 228
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 12 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den administrerende direktør indkalder 
til møderne i interessentforummet.

3. Interessentudvalget afholder møde 
mindst en gang om året.

Or. en

Ændringsforslag 229
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bidrag i naturalier fra de andre 
medlemmer end EU og de associerede 
partnere eller deres oprettende og/eller
associerede enheder bestående af de 
omkostninger, som de påføres ved 
gennemførelsen af indirekte aktioner, og 
med relation til de i punkt 7.2q omtalte 
rådgivende grupper, hvis det er fastlagt i 
den årlige arbejdsplan, med fradrag af 
bidraget fra fællesforetagendet for IMI2 
og alle andre EU-bidrag til disse 
omkostninger

(b) bidrag i naturalier fra de andre 
medlemmer end EU eller deres oprettende
enheder eller associerede enheder, der er 
etableret i Unionen eller i associerede 
lande, som deltager i Horisont 2020,
bestående af de omkostninger, som de 
påføres ved gennemførelsen af indirekte
aktioner, og med relation til de i punkt 7.2q 
omtalte rådgivende grupper, hvis det er 
fastlagt i den årlige arbejdsplan, med 
fradrag af bidraget fra fællesforetagendet 
for IMI2 og alle andre EU-bidrag til disse 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 230
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – punkt 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) et finansielt bidrag fra de andre 
medlemmer end EU og de associerede 
partnere eller deres oprettende eller 
associerede enheder, som kan ydes i tillæg 
til eller i stedet for bidragene i punkt b.

(c) et finansielt bidrag fra de andre 
medlemmer end EU eller deres oprettende 
enheder, som kan ydes i tillæg til eller i 
stedet for bidragene i punkt b.

Or. en

Ændringsforslag 231
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 13 – punkt 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) medlemmernes og de associerede 
partneres finansielle bidrag til 
driftsomkostningerne

(b) medlemmernes finansielle bidrag til 
driftsomkostningerne

Or. en

Ændringsforslag 232
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fællesforetagendet for IMI2's finansielle 
forpligtelser må ikke overstige værdien af 
de finansielle midler, som det har til sin 
rådighed, eller som medlemmerne og de 
associerede partnere har afsat til dets 
budget.

Fællesforetagendet for ITI's finansielle 
forpligtelser må ikke overstige værdien af 
de finansielle midler, som det har til sin 
rådighed, eller som medlemmerne har afsat 
til dets budget.
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Or. en

Ændringsforslag 233
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et medlem af fællesforetagendet for 
IMI2 ikke overholder sine forpligtelser 
vedrørende aftalte finansielle bidrag, 
meddeler den administrerende direktør 
dette skriftligt og fastsætter en rimelig 
frist, inden for hvilken misligholdelsen 
kan bringes til ophør. Såfremt situationen 
ikke afhjælpes inden fristens udløb, 
indkalder den administrerende direktør til 
et bestyrelsesmøde med henblik på at 
beslutte, om det misligholdende medlem 
skal fratages sit medlemskab, eller om der 
skal træffes andre foranstaltninger, indtil 
medlemmet overholder sine forpligtelser. 
Ethvert medlem, der ikke opfylder sine
forpligtelser, kan i første omgang og efter 
at være blevet hørt, og efter at en 
betalingsordning er blevet foreslået 
medlemmet, få sin stemmeret suspenderet 
af bestyrelsen.

Or. fr

Ændringsforslag 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør rapporterer 
årligt til bestyrelsen om varetagelsen af 
vedkommendes opgaver i 

udgår
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overensstemmelse med fællesforetagendet 
for IMI2's finansielle bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 235
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den administrerende direktør rapporterer 
årligt til bestyrelsen om varetagelsen af 
vedkommendes opgaver i 
overensstemmelse med fællesforetagendet 
for IMI2's finansielle bestemmelser.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 17 – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fællesforetagendet for IMI2 rapporterer 
årligt til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 60, stk. 5, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

3. Fællesforetagendet for IMI2 rapporterer 
årligt til Kommissionen og 
budgetmyndighederne.

Senest to måneder efter hvert 
regnskabsårs afslutning forelægger den 
administrerende direktør den årlige 
resultatopgørelse og balance for det 
foregående år for Revisionsretten. 
Revisionsretten kan gennemføre 
inspektioner, herunder kontrolbesøg.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 17 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fællesforetagendet for IMI2's 
regnskaber gennemgås af et uafhængigt
revisionsorgan som fastlagt i artikel 60, 
stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012.

4. Fællesforetagendet for IMI2's 
regnskaber gennemgås af Revisionsretten 
som led i dechargeproceduren. 
Revisionsretten tager i sit arbejde hensyn 
til arbejdet i det uafhængige
revisionsorgan, der får til opgave at 
fremlægge den udtalelse, der er 
omhandlet i artikel 60, stk. 5, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU, 
EURATOM) nr. 966/2012.

Or. fr

Ændringsforslag 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 17 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fællesforetagendet for IMI2's 
regnskaber gennemgås af et uafhængigt 
revisionsorgan som fastlagt i artikel 60, 
stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 
966/2012.

4. Fællesforetagendet for IMI2's 
regnskaber gennemgås af Revisionsretten i
overensstemmelse med artikel 287 i 
traktaten.

Or. en

Ændringsforslag 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del 17 – punkt 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Revisionsretten udarbejder en særskilt 
årlig rapport om fællesforetagendet for 
IMI2.

Or. en

Ændringsforslag 240
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 20 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse
kan vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter i forhold til dets 
medlemmer, associerede partnere, organer 
og personale. I disse bestemmelser skal der 
træffes foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos repræsentanterne 
for de medlemmer, der sidder i 
bestyrelsen..

2. Fællesforetagendet for ITI's bestyrelse
skal vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter i forhold til dets 
medlemmer, organer og personale. I disse 
bestemmelser skal der træffes 
foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos de repræsentanter, 
der sidder i bestyrelsen og det 
videnskabelige udvalg. Disse 
bestemmelser skal navnlig præcisere de 
nærmere oplysninger, der skal 
offentliggøres i erklæringen om alle 
erhvervsaktiviteter, om finansielle 
interesser og om interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 241
Christian Ehler

Forslag til forordning
Bilag I – del 20 – punkt 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse
kan vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter i forhold til dets 
medlemmer, associerede partnere, organer 
og personale. I disse bestemmelser skal der 
træffes foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos repræsentanterne 
for de medlemmer, der sidder i 
bestyrelsen..

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse
skal vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter i forhold til dets 
medlemmer, associerede partnere, organer 
og personale. I disse bestemmelser skal der 
træffes foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos repræsentanterne 
for de medlemmer, der sidder i 
bestyrelsen..

Or. en

Ændringsforslag 242
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 20 – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse
kan vedtage bestemmelser om 
forebyggelse og håndtering af 
interessekonflikter i forhold til dets 
medlemmer, associerede partnere, organer 
og personale. I disse bestemmelser skal der 
træffes foranstaltninger for at undgå 
interessekonflikter hos repræsentanterne 
for de medlemmer, der sidder i 
bestyrelsen..

2. Fællesforetagendet for IMI2's bestyrelse
vedtager bestemmelser om forebyggelse og 
håndtering af interessekonflikter i forhold 
til dets medlemmer, associerede partnere, 
organer og personale. I disse bestemmelser 
skal der træffes foranstaltninger for at 
undgå interessekonflikter hos 
repræsentanterne for de medlemmer, der 
sidder i bestyrelsen..

Or. fr

Begrundelse

Der vedtages bestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter i forhold til 
dets medlemmer, associerede partnere, organer og personale. Der skal ikke blot være tale om 
en mulighed.
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Ændringsforslag 243
Michèle Rivasi
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del 21 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fællesforetagendet for IMI2 afvikles 
ved udgangen af den i denne forordnings 
artikel 1 omhandlede periode.

1. Fællesforetagendet for ITI afvikles ved 
udgangen af den i denne forordnings 
artikel 1 omhandlede periode eller i 
tilfælde af, at en evaluering viser, at 
fællesforetagendets målsætninger ikke 
opfyldes.

Or. en

Ændringsforslag 244
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Bilag I – del 21 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Under afviklingen af fællesforetagendet 
for IMI2 skal dets aktiver bruges til at 
dække dets forpligtelser og udgifterne til 
afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles 
mellem eksisterende medlemmer på 
tidspunktet for afviklingen i forhold til 
deres økonomiske bidrag til 
fællesforetagendet for IMI2. Et eventuelt 
overskud, der tilfalder EU, tilbageføres til 
EU's budget.

4. Under afviklingen af fællesforetagendet 
for IMI2 skal dets aktiver bruges til at 
dække dets forpligtelser og udgifterne til 
afviklingen. Et eventuelt overskud fordeles 
mellem eksisterende medlemmer på 
tidspunktet for afviklingen i forhold til 
deres økonomiske bidrag til 
fællesforetagendet for IMI2. Et eventuelt 
overskud, der tilfalder EU, tilbageføres til
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 i EU's budget.

Or. fr

Begrundelse

Hvis der er overskud, er det logisk, at det tilbageføres til Horisont 2020-rammeprogrammet.

Ændringsforslag 245
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Bilag I – del 21 – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De eventuelle resultater af 
forskningen tildeles Den Europæiske 
Sammenslutning af 
Farmaceutindustriforeninger (EFPIA).

Or. fr

Begrundelse

Da EFPIA er ophavsmand til eventuelle videnskabelige resultater, er det logisk, at 
resultaterne tilhører den i tilfælde af afvikling af IMI2.


