
AM\1012280SV.doc PE524.772v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

2013/0240(NLE)

5.12.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
61 - 245

Förslag till betänkande
Teresa Riera Madurell
(PE523.015v01-00)

Det andra gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel

Förslag till förordning
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))



PE524.772v01-00 2/97 AM\1012280SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\1012280SV.doc 3/97 PE524.772v01-00

SV

Ändringsförslag 61
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 1

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet godkänner
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

1. Europaparlamentet tillstyrker
kommissionens förslag såsom ändrat av 
parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Jean-Pierre Audy

Förslag till lagstiftningsresolution
Punkt 6

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 63
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

RÅDETS FÖRORDNING RÅDETS FÖRORDNING
om det andra gemensamma företaget för
initiativet för innovativa läkemedel

om det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa
behandlingsmetoder

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES)
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Or. en

(Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 64
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 168.5, 183 
och 184 i fördraget,

Or. en

Motivering

Det finns flera skäl till att genomförandet av det föreslagna initiativet bör omfattas av 
artiklarna om medbeslutande i Lissabonfördraget: Initiativet för innovativa läkemedel (IMI) 
är en stimulansåtgärd som syftar till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå (artikel 168), och 
förslaget handlar om hur ramprogrammet ska genomföras (artikel 183). Dessutom föreslås 
det att inte bara den privata utan även den offentliga sektorn (medlemsstaternas program) 
kan delta i IMI (artiklarna 184 och 185).

Ändringsförslag 65
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I rådets beslut 2006/971/EG av den 
19 december 2006 om det särskilda 
programmet Samarbete för genomförande 
av Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013)8 identifieras 
specifika offentlig-privata partnerskap som 
ska få stöd, däribland ett offentlig-privat 
partnerskap inom det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel

(2) I rådets beslut 2006/971/EG av den 
19 december 2006 om det särskilda 
programmet Samarbete för genomförande 
av Europeiska gemenskapens sjunde 
ramprogram för verksamhet inom området 
forskning, teknisk utveckling och 
demonstration (2007–2013)8 identifieras 
specifika offentlig-privata partnerskap som 
ska få stöd, däribland ett offentlig-privat 
partnerskap inom det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel
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mellan unionen och den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations), (nedan 
kallad EFPIA).

som inbegriper ett nära samarbete med 
intressenter däribland näringslivet, 
forskningsorganisationer, patienter, den 
akademiska världen och kliniska centrum.

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

Or. en

Motivering

I rådets beslut 2006/971/EG nämns det inte uttryckligen att det gemensamma företaget bör 
utgöras av unionen och EFPIA, men att det finns en möjlighet att inrätta gemensamma 
teknikinitiativ.

Ändringsförslag 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)10 syftar till att i 
högre grad främja forskning och innovation 
genom att kombinera medel från 
ramprogrammet Horisont 2020 och den 
privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål och
till att hantera samhälleliga utmaningar. 
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)10 syftar till att i 
högre grad främja forskning och innovation 
genom att kombinera medel från 
ramprogrammet Horisont 2020 och den 
privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål, ge 
hävstångseffekter på privata investeringar
och hantera samhälleliga utmaningar.
Dessa partnerskap bör grunda sig på ett 
långsiktigt åtagande som omfattar ett 
välavvägt bidrag från samtliga partner, 
ansvara för att deras mål uppnås och 
respektera unionens strategiska mål för 
forskning, utveckling och innovation. 
Partnerskapen bör styras och fungera på 
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ett öppet, insynsvänligt, effektivt och 
ändamålsenligt sätt och möjliggöra 
deltagande av många olika slags 
intressenter som är verksamma inom just 
deras specifika områden. Unionen kan 
medverka i dessa partnerskap genom att ge 
finansiella bidrag till gemensamma företag 
som bildas på grundval av artikel 187 i 
fördraget inom ramen för beslut nr 
1982/2006/EG.

__________________ __________________
10 EUT … [ramprogrammet Horisont 
2020].

10 EUT … [ramprogrammet Horisont 
2020].

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller de gemensamma teknikinitiativen och vad de bör medföra.

Ändringsförslag 67
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)10 syftar till att i 
högre grad främja forskning och innovation 
genom att kombinera medel från 
ramprogrammet Horisont 2020 och den 
privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål och 
till att hantera samhälleliga utmaningar. 
Unionen kan medverka i dessa partnerskap 
genom att ge finansiella bidrag till 
gemensamma företag som bildas på 

(4) Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr …/2013 av den … 
2013 om inrättande av Horisont 2020 –
Ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)10 syftar till att i 
högre grad främja forskning och innovation 
genom att kombinera medel från 
ramprogrammet Horisont 2020 och den 
privata sektorn i offentlig-privata 
partnerskap på nyckelområden där 
forskning och innovation kan bidra till 
unionens bredare konkurrenskraftsmål och 
till att hantera samhälleliga utmaningar.
Partnerskapen bör återspegla ett 
balanserat bidrag från alla partner 
samtidigt som de bör styras och fungera 
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grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

på ett insynsvänligt, öppet och effektivt 
sätt. Unionen kan medverka i dessa 
partnerskap genom att ge finansiella bidrag 
till gemensamma företag som bildas på 
grundval av artikel 187 i fördraget inom 
ramen för beslut nr 1982/2006/EG.

__________________ __________________
10 EUT … [ramprogrammet Horisont 
2020].

10 EUT … [ramprogrammet Horisont 
2020].

Or. en

Ändringsförslag 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)11 bör ytterligare stöd, på de villkor 
som anges i beslut nr […]/2013/EU, ges till 
sådana gemensamma företag som 
etablerats inom ramen för beslut nr 
1982/2006/EG.

(5) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr …/2013 av 
den … 2013 om inrättande av Horisont 
2020 och rådets beslut nr …/2013/EU av 
den … 2013 om inrättande av det särskilda 
programmet för genomförande av Horisont 
2020 (2014–2020)11 bör ytterligare stöd, på 
de villkor som anges i beslut nr 
[…]/2013/EU, ges till sådana gemensamma 
företag som etablerats inom ramen för 
beslut nr 1982/2006/EG.

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

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

Or. en

Motivering

Det bör inte bara hänvisas till det särskilda programmet utan även till ramprogrammet, 
eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnaden av artikel 19 i ramprogrammet och de 
principer som anges där.
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Ändringsförslag 69
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)11 bör ytterligare stöd, på de villkor 
som anges i beslut nr […]/2013/EU, ges till 
sådana gemensamma företag som 
etablerats inom ramen för beslut nr 
1982/2006/EG.

(5) I enlighet med rådets beslut nr 
…/2013/EU av den … 2013 om inrättande 
av det särskilda programmet för 
genomförande av Horisont 2020 (2014–
2020)11 kan ytterligare stöd, på de villkor 
som anges i beslut nr […]/2013/EU, ges till 
sådana gemensamma företag som 
etablerats inom ramen för beslut nr 
1982/2006/EG.

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta alla områden av biovetenskaplig 
forskning och innovation. Dessa områden 
skulle vara av folkhälsointresse och stå i 
överensstämmelse med 

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta alla områden av biovetenskaplig 
forskning och innovation. Dessa områden 
skulle vara av folkhälsointresse och stå i 
överensstämmelse med 
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Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och 
världen, som för närvarande håller på att 
uppdateras. Den nya versionen av 
rapporten väntas under 2013. Inom 
initiativet bör man därför sträva efter 
involvera ett bredare spektrum av partner, 
bl.a. midcap-företag, från olika sektorer
(t.ex. biomedicinsk bildåtergivning, 
medicinsk it, diagnostik och/eller 
djurhälsa). Ett större deltagande skulle 
påskynda utvecklingen av nya metoder och 
ny teknik för förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och 
världen, som för närvarande håller på att 
uppdateras. Den nya versionen av 
rapporten väntas under 2013. Inom 
initiativet bör man sträva efter att involvera 
ett bredare spektrum av partner, bl.a. små 
och medelstora företag (mikroföretag 
samt små och medelstora företag) och
midcap-företag och medelstora företag 
som inte finns på kapitalmarknaderna 
och som har innovationspotential, från 
olika sektorer (t.ex. biomedicinsk 
bildåtergivning, medicinsk it, diagnostik 
och/eller djurhälsa). Ett större deltagande 
skulle påskynda utvecklingen av nya 
metoder och ny teknik för att förebygga, 
diagnostisera och behandla sjukdomar med 
stor inverkan på folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 71
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta alla områden av biovetenskaplig
forskning och innovation. Dessa områden 
skulle vara av folkhälsointresse och stå i 
överensstämmelse med
Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och

(8) Forskning för framtidens
behandlingsmetoder ska ske på områden 
där de samlade målen för samhälle, 
folkhälsa och bioläkemedelsindustrins 
konkurrenskraft kräver att resurser 
sammanförs och samarbete främjas mellan 
den offentliga och privata sektorn, bl.a. 
små och medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta relevanta områden av folkhälsa,
biovetenskaplig och innovation med 
hänsyn tagen till behovet av att förebygga 
sjukdomar liksom relevanta sociala 
aspekter. Dessa områden skulle vara av 
folkhälsointresse och stå i 



PE524.772v01-00 10/97 AM\1012280SV.doc

SV

världen, som för närvarande håller på att 
uppdateras. Den nya versionen av 
rapporten väntas under 2013. Inom 
initiativet bör man därför sträva efter 
involvera ett bredare spektrum av partner, 
bl.a. midcap-företag, från olika sektorer
(t.ex. biomedicinsk bildåtergivning, 
medicinsk it, diagnostik och/eller 
djurhälsa). Ett större deltagande skulle 
påskynda utvecklingen av nya metoder och 
ny teknik för förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

överensstämmelse med vad 
Världshälsoorganisationen fastställt, 
bland annat i rapporten om prioriterade 
läkemedel för Europa, och vad 
medlemsstaternas folkhälsoinstitut 
fastställt. Inom initiativet bör man därför 
sträva efter att involvera ett bredare 
spektrum av partner från olika offentliga 
och privata sektorer (t.ex. biomedicinsk 
bildåtergivning, medicinsk it, fytoterapi, 
bakteriofagterapi, näringslära, diagnostik 
och/eller djurhälsa) och inta en 
tvärvetenskaplig hållning för att 
möjliggöra synergieffekter mellan 
biomedicin, övrig naturvetenskap och 
samhällsvetenskap. Ett större deltagande 
skulle påskynda utvecklingen av nya 
metoder och ny teknik för att få kunskap 
om livsstilar och miljöfaktorer samt
förebygga, diagnostisera och behandla 
sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 72
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta alla områden av biovetenskaplig 
forskning och innovation. Dessa områden 
skulle vara av folkhälsointresse och stå i 
överensstämmelse med 

(8) Forskning för framtidens läkemedel ska 
ske på områden där de samlade målen för 
samhälle, folkhälsa och 
bioläkemedelsindustrins konkurrenskraft 
kräver att resurser sammanförs och 
samarbete främjas mellan den offentliga 
och privata sektorn, bl.a. små och 
medelstora företag. Initiativets 
tillämpningsområde bör utvidgas till att 
omfatta de områden av biovetenskaplig 
forskning och innovation där detta 
instrument troligtvis har ett mervärde. 
Dessa områden skulle vara av 
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Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och 
världen, som för närvarande håller på att 
uppdateras. Den nya versionen av 
rapporten väntas under 2013. Inom 
initiativet bör man därför sträva efter 
involvera ett bredare spektrum av partner, 
bl.a. midcap-företag, från olika sektorer
(t.ex. biomedicinsk bildåtergivning, 
medicinsk it, diagnostik och/eller 
djurhälsa). Ett större deltagande skulle 
påskynda utvecklingen av nya metoder och 
ny teknik för förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

folkhälsointresse och stå i 
överensstämmelse med 
Världshälsoorganisationens rapport om 
prioriterade läkemedel för Europa och 
världen som uppdaterades 2013. Inom 
initiativet bör man därför sträva efter att
involvera ett bredare spektrum av partner, 
bl.a. små och medelstora företag och
midcap-företag, från olika sektorer (t.ex. 
biomedicinsk bildåtergivning, medicinsk it, 
diagnostik och/eller djurhälsa). Ett större 
deltagande som inbegriper meningsfullt 
deltagande av forskningsorganisationer, 
civilsamhället och oberoende 
patientorganisationer skulle påskynda 
utvecklingen av nya metoder och ny teknik 
för att förebygga, diagnostisera och 
behandla sjukdomar med stor inverkan på 
folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 73
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I fortsättningen bör man inom detta 
initiativ även beakta erfarenheterna från 
arbetet hittills inom det gemensamma 
företaget för innovativa läkemedel, bl.a. 
resultaten av deltidsutvärderingen och 
intressenternas rekommendationer14, och 
initiativet bör i fortsättningen genomföras 
med hjälp av en struktur som är mer 
ändamålsenlig och regler som gör att det 
konkreta arbetet effektiviseras och 
förenklas. Mot bakgrund av detta bör det 
gemensamma företaget för initiativet för 
innovativa läkemedel 2 (nedan kallat
IMI2) anta finansiella regler som är 
anpassade till dess behov i enlighet med 

(9) Vid utvecklingen av detta initiativ bör 
man även beakta erfarenheterna från 
arbetet hittills inom det gemensamma 
företaget för innovativa läkemedel, bl.a. 
resultaten av deltidsutvärderingen och 
intressenternas rekommendationer14, och 
initiativet bör i fortsättningen genomföras 
med hjälp av en struktur som är mer 
ändamålsenlig och regler som gör att det 
konkreta arbetet effektiviseras och 
förenklas och med hjälp av inte bara 
läkemedelsmässiga utan även 
behandlingsmässiga mål. Det
gemensamma företaget för innovativa 
läkemedel bör dessutom fortsätta som
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artikel 209 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 av den 25 oktober 2012 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget15.

initiativet för innovativa
behandlingsmetoder (nedan kallat ITI).

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

(Ändringen från IMI2 till ITI bör beröra hela texten.)

Ändringsförslag 74
Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det gemensamma företaget IMI2 bör 
verka på ett insynsvänligt sätt för att 
garantera att deltagarna skyddar, 
använder och sprider sina 
forskningsresultat på ett sätt som 
möjliggör en stor spridning och ett 
betydande utnyttjande av 
forskningsuppgifterna och tillgång till 
slutprodukten till ett rimligt pris.

Or. en

Ändringsförslag 75
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De privata medlemmarna i det 
gemensamma företaget IMI2 har
skriftligen gett sitt samtycke till att 
fortsätta forskningsverksamheten inom det 
område som sköts av det gemensamma 
företaget IMI2 inom en struktur som är 
bättre anpassad till ett offentlig-privat 
partnerskaps karaktär. De privata
medlemmarna i det gemensamma företaget
IMI2 bör godkänna stadgarna i bilagan 
genom ett godkännandebrev.

(10) Medlemmarna i det gemensamma 
företaget ITI ska skriftligen ge sitt 
samtycke till att fortsätta 
forskningsverksamheten inom det område 
som sköts av det gemensamma företaget
ITI inom en struktur som är bättre 
anpassad till ett offentlig-privat 
partnerskaps karaktär. Medlemmarna i det 
gemensamma företaget ITI bör godkänna 
stadgarna i bilagan genom ett 
godkännandebrev.

Or. en

Ändringsförslag 76
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett sätt att vidareutveckla målen 
för det gemensamma företaget IMI2 bör 
medlemskapet vara öppet för andra
juridiska personer. Vidare bör juridiska 
personer som är intresserade av att stödja 
målen för det gemensamma företaget IMI2
inom deras specifika forskningsområden få 
möjlighet att bli associerade partner i det 
gemensamma företaget IMI2.

(11) Som ett sätt att vidareutveckla målen 
för det gemensamma företaget ITI bör 
medlemskapet vara öppet för alla juridiska 
personer som är etablerade i unionen. 
Juridiska personer som är etablerade i 
unionen eller i länder som är associerade 
till ramprogrammet och som är 
intresserade av att stödja målen för det 
gemensamma företaget ITI inom ramen 
för deras specifika forskningsområden bör
få möjlighet att bli medlemmar i det 
gemensamma företaget ITI.

Or. en

Ändringsförslag 77
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bidrag från de privata medlemmarna 
bör avse de administrativa kostnaderna för 
det gemensamma företaget IMI2 och –
tillsammans med bidragen från 
associerade partner för deras specifika 
forskningsområde – den samfinansiering 
som krävs för att bedriva forskning och 
innovation som stöds av det gemensamma 
företaget IMI2.

(13) Bidrag från medlemmarna bör avse de 
administrativa kostnaderna för det 
gemensamma företaget ITI och den 
samfinansiering som krävs för att bedriva 
forskning och innovation som stöds av det 
gemensamma företaget ITI.

Or. en

Ändringsförslag 78
Vicky Ford

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Ett deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2 bör ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr … /2013 av den … 2013 om 
reglerna för deltagande och spridning av 
resultat i Horisont 2020 — ramprogrammet 
för forskning och innovation (2014–
2020)16.

(14) Ett deltagande i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2 ska ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr … /2013 av den … 2013 om 
reglerna för deltagande och spridning av 
resultat i Horisont 2020 – ramprogrammet 
för forskning och innovation (2014–
2020)16.

__________________ __________________
16 EUT … [ramprogrammet för forskning 
Horisont 2020].

16 EUT … [ramprogrammet för forskning 
Horisont 2020].

Or. en

Ändringsförslag 79
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och de relevanta 
reglerna om indirekt förvaltning i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och 
kommissionens delegerade förordning
(EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 
om tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201217 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget.

(15) Unionens finansiella bidrag bör 
förvaltas i enlighet med principen om sund 
ekonomisk förvaltning och de relevanta 
reglerna om indirekt förvaltning i 
artikel 60.1–4 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 
av den 29 oktober 2012 om 
tillämpningsföreskrifter för 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/201217 om 
finansiella regler för unionens allmänna 
budget.

__________________ __________________
17 EUT L 362, 31.12.2006, s. 1. 17 EUT L 362, 31.12.2006, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 80
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det gemensamma företaget IMI2:s 
ringa storlek motiverar en enda 
internrevisionsfunktion som skulle kunna 
delas med andra gemensamma företag. 
Denna förordning bör inte utesluta att 
internrevisionsfunktionen läggs ut på 
entreprenad.

(18) Det gemensamma företaget IMI2:s 
ringa storlek motiverar en enda 
internrevisionsfunktion som skulle kunna 
delas med andra gemensamma företag. 
Denna förordning bör inte utesluta att 
internrevisionsfunktionen läggs ut på 
entreprenad. Detta gäller även 
revisionsrätten och Europaparlamentet.

Or. fr
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Ändringsförslag 81
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får det i stiftelseurkunderna 
för de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 
inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för 
sådana organ som omfattas av artikel 209 
i samma förordning granskas av ett 
oberoende revisionsorgan, som bland 
annat ska yttra sig över räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. 
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget IMI2 inte bör granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 82
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 287.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt får det i stiftelseurkunderna 
för de organ eller byråer som upprättas av 
unionen uteslutas att revisionsrätten ska 
granska räkenskaperna över samtliga 

utgår
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inkomster och utgifter. I enlighet med 
artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 ska räkenskaperna för 
sådana organ som omfattas av artikel 209 
i samma förordning granskas av ett 
oberoende revisionsorgan, som bland 
annat ska yttra sig över räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. 
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget IMI2 inte bör granskas av 
revisionsrätten.

Or. en

Ändringsförslag 83
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt får 
det i stiftelseurkunderna för de organ eller 
byråer som upprättas av unionen uteslutas 
att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för organ som omfattas av 
artikel 209 i samma förordning granskas av 
ett oberoende revisionsorgan, som ska yttra 
sig över bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.
För att undvika en dubbel granskning av 
räkenskaperna är det motiverat att 
räkenskaperna för det gemensamma 
företaget IMI2 inte bör granskas av 
revisionsrätten.

(19) I enlighet med artikel 287.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt får 
det i stiftelseurkunderna för de organ eller 
byråer som upprättas av unionen uteslutas 
att revisionsrätten ska granska 
räkenskaperna över samtliga inkomster och 
utgifter. I enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ska 
räkenskaperna för organ som omfattas av 
artikel 209 i samma förordning granskas av 
ett oberoende revisionsorgan, som ska yttra 
sig över bland annat räkenskapernas 
tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet.
Oaktat detta yttrande, som inte är någon 
revision, är det motiverat att räkenskaperna 
för det gemensamma företaget IMI2 
granskas av revisionsrätten.

Or. fr
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Motivering

Det är inte motiverat att räkenskaperna för det gemensamma företaget IMI2 inte ska granskas 
av revisionsrätten. Även om yttrandet avges av ett oberoende revisionsorgan utgör det inte 
någon revision som gör att tredje part, däribland Europeiska unionen och 
Europaparlamentet, kan vara helt säkra på att räkenskaperna är tillförlitliga och att de 
underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Ändringsförslag 84
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det gemensamma företaget ITI bör 
verka på ett insynsvänligt sätt, förse sina 
organ med all relevant och tillgänglig 
information och offentliggöra 
information om dess verksamhet,
inbegripet förslag till dagordning och 
protokoll för styrelsens och den 
vetenskapliga kommitténs sammanträden. 
Dessutom bör medlemmarna i styrelsen, 
den vetenskapliga kommittén och den 
verkställande direktören offentliggöra och 
regelbundet uppdatera en fullständig 
förklaring om sin yrkesmässiga 
verksamhet och sina ekonomiska 
intressen. 

Or. en

Ändringsförslag 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Utan att det påverkar den 
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deltidsutvärdering som anges i artikel 11 
och i enlighet med artikel 26 i 
förordningen om Horisont 2020, bör 
gemensamma teknikinitiativ, i egenskap 
av ett särskilt finansieringsinstrument för 
Horisont 2020, bli föremål för en 
ingående deltidsutvärdering som bland 
annat bör omfatta en analys av deras 
öppenhet, insyn och effektivitet.

Or. en

Motivering

Denna hänvisning är nödvändig för att beakta det slutliga resultatet av Horisont 2020-
förhandlingarna. Den återspeglar en annan viktig aspekt som parlamentet lyckades införa i 
artikel 26 i Horisont 2020-förordningen.

Ändringsförslag 86
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom målen för det gemensamma 
företaget IMI2 i fråga om att stärka
industriell forskning och innovation i hela 
unionen inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, 
för att undvika dubbelarbete, behålla en 
kritisk massa och säkerställa att offentliga 
medel används optimalt, bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. Denna 
förordning begränsas till det minsta som 
krävs för att dessa mål ska kunna uppnås 
och går inte utöver vad som är nödvändigt 
för detta ändamål.

(20) Eftersom målen för det gemensamma 
företaget ITI i fråga om att stärka 
forskning och innovation i hela unionen
troligtvis inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, 
för att undvika dubbelarbete, behålla en 
kritisk massa och säkerställa att offentliga 
medel används optimalt, bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. Denna 
förordning begränsas till det minsta som 
krävs för att dessa mål ska kunna uppnås 
och går inte utöver vad som är nödvändigt 
för detta ändamål.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa läkemedel 
inrättades för en period fram till och med 
den 31 december 2017. Det gemensamma 
företaget IMI2 bör tillhandahålla ett fortsatt 
stöd till forskningsprogrammet innovativa 
läkemedel genom att utvidga räckvidden 
för den verksamhet som omfattas med en 
ändrad regeluppsättning. För att uppnå en 
optimal användning av de anslag som är 
tillgängliga för forskning bör övergången 
från det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa läkemedel till det 
gemensamma företaget IMI2 anpassas till 
och synkroniseras med övergången från det 
sjunde ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020. För rättssäkerhetens och 
tydlighetens skull bör därför rådets 
förordning (EG) nr 73/2008 upphöra att 
gälla och övergångsbestämmelser 
fastställas.

(21) Det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa läkemedel 
inrättades för en period fram till och med 
den 31 december 2017. Det gemensamma 
företaget IMI2 bör tillhandahålla ett fortsatt 
stöd till forskningsprogrammet innovativa 
läkemedel genom att genomföra 
återstoden av den verksamhet som
planeras inom ramen för 
forskningsprogrammet innovativa 
läkemedel enligt bestämmelserna för det 
gemensamma företaget för innovativa 
läkemedel. För att uppnå en optimal 
användning av de anslag som är 
tillgängliga för forskning bör övergången 
från det gemensamma företaget för 
initiativet för innovativa läkemedel till det 
gemensamma företaget IMI2 anpassas till 
och synkroniseras med övergången från det 
sjunde ramprogrammet till ramprogrammet 
Horisont 2020. För rättssäkerhetens och 
tydlighetens skull bör därför rådets 
förordning (EG) nr 73/2008 upphöra att 
gälla och övergångsbestämmelser 
fastställas.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att man genom det gemensamma företaget IMI2 enbart genomför 
återstoden av den verksamhet som ursprungligen var planerad till 2017 inom ramen för 
forskningsprogrammet innovativa läkemedel och inget annat. Den verksamhet som återstår 
bör följa de ”gamla” bestämmelserna för innovativa läkemedel, medan den verksamhet som 
avser IMI2 bör följa de ”nya” bestämmelserna. Eftersom detta redan är besvärligt nog, bör 
de två regelverken vare sig ändras eller inskränkas mellan 2014 och 2017.
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Ändringsförslag 88
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Med hänsyn till det övergripande 
målet med Horisont 2020, nämligen att 
avsevärt förenkla och harmonisera 
finansieringen av forskning och 
innovation på europeisk nivå, bör löptiden 
för alla offentlig-privata partnerskap som 
finansieras under Horisont 2020 anpassas 
till ramprogrammets löptid, i syfte att 
undvika att olika regelverk löper parallellt 
och därmed medför ytterligare 
administrativ börda för deltagarna och 
unionens organ i framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 89
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Med hänsyn till det övergripande 
målet med Horisont 2020, nämligen att 
avsevärt förenkla och harmonisera 
finansieringen av forskning och 
innovation på europeisk nivå bör man 
undvika att olika regelverk från 
Horisont 2020 löper parallellt för de 
gemensamma företagen.

Or. en

Ändringsförslag 90
Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) För att åtgärda forsknings- och 
innovationsklyftan i Europa bör 
komplementaritet och nära 
synergieffekter utvecklas med 
strukturfonderna. Där det är möjligt 
kommer interoperabiliteten mellan de 
två instrumenten att främjas. Kumulativ 
eller kombinerad finansiering kommer att 
uppmuntras. Syftet med åtgärderna är i 
detta sammanhang att till fullo utnyttja 
EU:s kompetens och därmed optimera 
forskningens och innovationens 
ekonomiska och sociala effekter, och 
åtgärderna kommer att vara åtskilda från 
men komplettera andra politiska initiativ 
och åtgärder inom de 
sammanhållningspolitiska fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 91
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) Det bör vidtas åtgärder som främjar 
deltagandet av små och medelstora 
företag, universitet och 
forskningscentrum. I detta sammanhang 
bör hinder för nya deltagare i 
programmet fastställas och åtgärdas.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) Med hänsyn till grundforskningens 
betydelse för att skapa banbrytande idéer 
som möjliggör framtida innovation bör 
ansökningsomgångar för 
samarbetsprojekt inom FoU utlysas för 
forskning inom hälsa under 
Horisont 2020, utöver och parallellt med 
verksamheten i det gemensamma 
företaget IMI2, särskilt när det gäller 
forskning på teknisk mognadsgrad 1 till 4.

Or. en

Motivering

Enligt Horisont 2020-förordningen bör FoU-verksamhet som omfattas av gemensamma 
teknikinitiativ också ingå i ordinarie ansökningsomgångar i Horisont 2020-arbetsprogram. 
När det gäller IMI2 bör forskningssamarbete genomföras parallellt med verksamheter inom 
IMI2 på lägre teknisk mognadsgrad, för att uppnå en bredare integration av universitet och 
små och medelstora företag när det gäller forskning inom hälsa som finansieras av EU, för 
att säkerställa rätt balans mellan lägre och högre tekniska mognadsgrader, för att skapa en 
konkurrenskraftig forskningsmiljö samt för att främja framtida innovation.

Ändringsförslag 93
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21c) Med hänsyn till de avsedda 
synergieffekterna mellan Horisont 2020 
och strukturfonderna samt relevanta 
nationella och regionala FoU-
stödprogram, bör regionerna inom 
unionen uppmanas att aktivt bidra till 
verksamheter inom det gemensamma 
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företaget IMI2, t.ex. genom att stödja 
ekonomiskt relevant 
forskningsinfrastruktur, utarbeta förslag, 
utnyttja relevanta aktörers 
forskningsresultat eller 
nätverksverksamhet, i syfte att öka de 
regionala effekterna av verksamheter 
inom IMI2 och deras potential att skapa 
jobb och tillväxt på regional nivå.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet uppmanade framgångsrikt till införandet av en ny artikel i 
Horisont 2020-ramförordningen, i vilken det uttryckligen yrkas på bättre synergieffekter 
mellan Horisont 2020 och strukturfonderna. I detta sammanhang bör gemensamma 
teknikinitiativ inte utgöra några undantag. Regionerna bör uppmanas att bidra till deras 
verksamheter, särskilt med hänsyn till deras enorma potential för att stärka regionala kluster.

Ändringsförslag 94
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel
bildas härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 187 i fördraget (nedan kallat det 
gemensamma företaget IMI2) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2024.

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa
behandlingsmetoder bildas härmed ett 
gemensamt företag enligt artikel 187 i 
fördraget (nedan kallat det gemensamma 
företaget ITI) för perioden 1 januari 2014–
31 december 2024.

Or. en

Ändringsförslag 95
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
bildas härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 187 i fördraget (nedan kallat det 
gemensamma företaget IMI2) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2024.

1. För genomförande av det gemensamma 
teknikinitiativet för innovativa läkemedel 
bildas härmed ett gemensamt företag enligt 
artikel 187 i fördraget (nedan kallat det 
gemensamma företaget IMI2) för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

Or. en

Motivering

När ansökningsomgångar för två generationer gemensamma teknikinitiativ utlyses parallellt 
(med olika deltagare, olika regler och olika budgetar) orsakas administrativa kostnader, 
komplexiteten i EU:s finansiering av forskning ökar och de faktiska finansieringsbelopp som 
betalas årligen döljs. Löptiden för gemensamma teknikinitiativ bör därför anpassas till 
löptiden för Horisont 2020 och framtida ramprogram. Genom att förkorta löptiden för IMI2 
kan också det gemensamma företaget klara en minskad budget utan att behöva se över sin 
planerade verksamhet.

Ändringsförslag 96
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att bidra till uppnåendet av målen för
det gemensamma teknikinitiativet för 
innovativa läkemedel, i synnerhet för att

(b) Att bidra till uppnåendet av de 
allmänpolitiska målen på hälsoområdet 
genom det gemensamma teknikinitiativet 
för innovativa behandlingsmetoder, i 
synnerhet för att

Or. en

Ändringsförslag 97
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) öka andelen framgångsrika kliniska 
prövningar av prioriterade läkemedel som 
identifierats av Världshälsoorganisationen,

i) öka andelen framgångsrika innovativa
kliniska prövningar av prioriterade 
läkemedel som identifierats av 
Världshälsoorganisationen inom områden 
där det finns påtagliga 
folkhälsorelaterade behov och där det inte 
vidtas tillräckliga stimulansåtgärder för 
att den privata sektorn själv ska stå för 
finansieringen,

Or. en

Ändringsförslag 98
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) öka andelen framgångsrika kliniska 
prövningar av prioriterade läkemedel som 
identifierats av Världshälsoorganisationen,

i) öka andelen framgångsrika kliniska 
prövningar av prioriterade läkemedel och 
behandlingsmetoder som identifierats av 
Världshälsoorganisationen och 
folkhälsoinstitut i Europeiska unionen,

Or. en

Ändringsförslag 99
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) öka andelen framgångsrika kliniska 
prövningar av prioriterade läkemedel som 
identifierats av Världshälsoorganisationen,

i) öka andelen framgångsrika kliniska 
prövningar av prioriterade läkemedel som 
identifierats av Världshälsoorganisationen
som har en terapeutisk nytta och är till 
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nytta för folkhälsan,

Or. fr

Motivering

Målen med det gemensamma företaget IMI2 bör införlivas i WHO:s rapport om prioriterade 
läkemedel för Europa och världen.

Ändringsförslag 100
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) minska tiden fram till klinisk etablering 
av koncept inom läkemedelsutveckling, 
t.ex. för immunologiska, respiratoriska, 
neurologiska och neurodegenerativa 
sjukdomar,

ii) minska tiden fram till klinisk etablering 
av koncept inom behandlingsutveckling, 
t.ex. för immunologiska, respiratoriska, 
neurologiska och neurodegenerativa 
sjukdomar,

Or. en

Ändringsförslag 101
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för 
sjukdomar för vilka det finns ett 
omfattande icke tillgodosett behov (t.ex. 
Alzheimers sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

iii) utvecklingen av nya vaccin, 
diagnostiska metoder, läkemedel och
behandlingsmetoder för sjukdomar för 
vilka det finns ett omfattande icke 
tillgodosett behov (t.ex. Alzheimers 
sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

Or. ro
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Ändringsförslag 102
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för 
sjukdomar för vilka det finns ett 
omfattande icke tillgodosett behov (t.ex. 
Alzheimers sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

iii) utveckla nya diagnostikmetoder, 
vacciner, läkemedel och
behandlingsmetoder för sjukdomar för 
vilka det finns ett omfattande icke 
tillgodosett behov (t.ex. Alzheimers 
sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

Or. fr

Motivering

Behandlingsmetoder är bara en del av ett bredare behov av innovation och forskning på 
hälsoområdet, vilket även innefattar vacciner, diagnostikmetoder och läkemedel. Man måste 
dessutom undvika risken med katalogisering genom att ge många exempel på sjukdomar som 
bör prioriteras och som kan begränsa forskningen.

Ändringsförslag 103
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för 
sjukdomar för vilka det finns ett 
omfattande icke tillgodosett behov (t.ex. 
Alzheimers sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

iii) utveckla nya vacciner, 
diagnostikmetoder, läkemedel och
behandlingsmetoder för sjukdomar för 
vilka det finns ett omfattande icke 
tillgodosett behov (t.ex. Alzheimers 
sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex.
fattigdomsrelaterade och försummade 
sjukdomar och antimikrobiell resistens),
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Or. en

Ändringsförslag 104
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för 
sjukdomar för vilka det finns ett 
omfattande icke tillgodosett behov (t.ex. 
Alzheimers sjukdom) och begränsade 
marknadsincitament (t.ex. antimikrobiell 
resistens),

iii) utveckla nya behandlingsmetoder för 
sjukdomar för vilka det finns ett 
omfattande icke tillgodosett behov (t.ex. 
Alzheimers sjukdom, fattigdomsrelaterade 
och försummade sjukdomar) och 
begränsade marknadsincitament (t.ex. 
antimikrobiell resistens), inbegripet genom 
utveckling av förebyggande åtgärder och 
behandlingsmetoder,

Or. en

Ändringsförslag 105
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) utveckla biomarkörer för diagnos och 
behandling av sjukdomar som klart är 
kliniskt relevanta och som godkänts av 
tillsynsmyndigheterna,

iv) stödja utvecklingen av biomarkörer för 
diagnos och behandling av sjukdomar som
har en klar koppling till klinisk relevans
och som godkänts av 
tillsynsmyndigheterna; etapperna III och 
IV i kliniska prövningar ska inte stödjas,

Or. en



PE524.772v01-00 30/97 AM\1012280SV.doc

SV

Ändringsförslag 106
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) minska felintensiteten för 
vaccinkandidater vid kliniska prövningar 
fas 3 genom nya biomarkörer för 
inledande kontroller av effekt och 
säkerhet,

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom finansiering ges för forskning före det konkurrensutsatta stadiet, ska etapp III i 
kliniska prövningar inte stödjas inom initiativet.

Ändringsförslag 107
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(via) tillåta att projekt som genomförs 
inom det gemensamma företaget för 
innovativa läkemedel kan inbegripa en 
behörig institution som deltagare och 
samordnare.
(Deltagandet [även i egenskap av 
samordnare] bör inte vara begränsat till 
medlemmar i EFPIA.)

Or. en

Ändringsförslag 108
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(via) bidra till utvecklingen av öppna 
innovationsmodeller för behov som 
uppstår till följd av forskning utanför 
projektet i hela det gemensamma företaget 
ITI,

Or. en

Ändringsförslag 109
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led vib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vib) stärka kapaciteten hos mindre 
aktörer, t.ex. forskningsorganisationer, 
universitet och små och medelstora 
företag, för deras deltagande i öppna 
innovationsmodeller,

Or. en

Ändringsförslag 110
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led vic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vic) sträva efter att skapa tillgängliga 
behandlingsmetoder till ett rimligt pris i 
överensstämmelse med EU:s mål och 
prioriteringar inom hälsorelaterad FoU 
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såsom fastställs i Horisont 2020,

Or. en

Ändringsförslag 111
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led b – led vid (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vid) skapa samordning med initiativ från 
arbetet inom WHO:s rådgivande 
expertgrupp för finansiering och 
samordning av FoU och genomförandet 
av detta, särskilt genom 
demonstrationsprojekt.

Or. en

Ändringsförslag 112
Silvia-Adriana Ţicău

Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Att stödja små och medelstora företag 
att delta i dess aktiviteter i enlighet med de 
mål som anges i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 113
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Verksamhetsområde

1. För att uppfylla de mål som anges i 
artikel 2 får forskningsprogrammet IMI2 
finansiera forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som innefattar 
tekniska mognadsgrader från 2 till 6.
2. Skulle forskningsprogrammet IMI2 
föreskriva innovationsverksamhet som 
innefattar tekniska mognadsgrader från 7 
till 8, ska finansieringssatserna för 
indirekta åtgärder minskas i enlighet med 
[artikel 22] i reglerna för deltagande.

Or. en

Motivering

Denna artikel syftar till att förtydliga verksamhetsområdet för det gemensamma företaget 
IMI2, särskilt med avseende på relevant teknisk mognadsgrad som forskningsprogrammet 
omfattar. I reglerna för deltagande uppmanas också till större beaktande av konceptet teknisk 
mognadsgrad för att fastställa finansieringsnivåerna, vilket tas upp i denna artikel när det 
gäller de finansieringssatser som används i indirekta åtgärder.

Ändringsförslag 114
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, 
till det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 
1 725 miljoner euro, som ska bestå av 
följande:

Unionens bidrag, inklusive
medlemsstaternas bidrag till Europeiska 
frihandelssammanslutningen (Efta), till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 
1 725 miljoner euro, som ska bestå av 
följande:

Or. fr
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Motivering

Språkligt förtydligande av förkortningen.

Ändringsförslag 115
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 1 725
miljoner euro, som ska bestå av följande:

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 1 000
miljoner euro, som ska motsvara 
medlemmarnas bidrag.

Or. en

Motivering

Det föreslås samma budget som inom det sjunde ramprogrammet för forskning. Detta 
garanterar att medlen inte minskar jämfört med föregående finansieringsperiod samtidigt 
som ytterligare medel ställs till förfogande för finansiering av andra viktiga prioriteringar 
inom ramen för hälsoutmaningen i Horisont 2020, där det råder brist på medel från den 
privata sektorn och finns behov av offentliga medel.

Ändringsförslag 116
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till 1 725
miljoner euro, som ska bestå av följande:

Unionens bidrag, inklusive Efta-anslag, till 
det gemensamma företaget IMI2 för 
täckande av administrativa kostnader och 
driftskostnader ska högst uppgå till
1 509 375 miljoner euro, som ska bestå av 
följande:
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Or. en

Motivering

Budgeten för det gemensamma företaget IMI2 bör minskas med 12,5 procent till följd av den 
totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte 
äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för forskningssamverkan om hälsa å ena 
sidan och finansiering för det gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. Samma minskning 
bör gälla för andra gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt bör löptiden för IMI2 förkortas 
med 4 år.

Ändringsförslag 117
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upp till 1 500 miljoner euro 
motsvarande bidraget från EFPIA eller 
dess olika enheter eller deras anknutna 
enheter.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 3.1.)

Motivering

En annan medlemskategori än unionen föreslås. EU:s bidrag bör motsvara medlemmarnas 
bidrag.

Ändringsförslag 118
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upp till 1 500 miljoner euro
motsvarande bidraget från EFPIA eller 
dess olika enheter eller deras anknutna 

(a) Upp till högst 1 500 miljoner euro
utöver bidraget från EFPIA eller dess olika 
enheter eller deras anknutna enheter.
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enheter.

Or. en

Motivering

Budgeten för Horisont 2020 har minskats jämfört med i det ursprungliga förslaget, men det 
är olämpligt att minska budgeten för offentlig-privata partnerskap med en motsvarande 
procentuell andel. Offentlig-privata partnerskap uppmuntrar till deltagande från näringslivet 
och detta är ett av de främsta målen med Horisont 2020.

Ändringsförslag 119
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Upp till 1 500 miljoner euro 
motsvarande bidraget från EFPIA eller 
dess olika enheter eller deras anknutna 
enheter.

(a) Upp till 1 312,5 miljoner euro 
motsvarande bidraget från EFPIA eller 
dess olika enheter eller deras anknutna 
enheter.

Or. en

Motivering

Budgeten för det gemensamma företaget IMI2 bör minskas med 12,5 procent till följd av den 
totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte 
äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för forskningssamverkan om hälsa å ena 
sidan och finansiering för det gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. Samma minskning 
bör gälla för andra gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt bör löptiden för IMI2 förkortas 
med 4 år.

Ändringsförslag 120
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upp till 225 miljoner euro 
motsvarande ytterligare bidrag från andra 
medlemmars associerade partner eller 
från deras enheter eller deras anknutna 
enheter.

utgår

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 3.1.)

Motivering

En annan medlemskategori än unionen föreslås. EU:s bidrag bör motsvara medlemmarnas 
bidrag.

Ändringsförslag 121
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Upp till 225 miljoner euro motsvarande 
ytterligare bidrag från andra medlemmars 
associerade partner eller från deras enheter 
eller deras anknutna enheter.

(b) Upp till 196,875 miljoner euro 
motsvarande ytterligare bidrag från andra 
medlemmars associerade partner eller från 
deras enheter eller deras anknutna enheter.

Or. en

Motivering

Budgeten för det gemensamma företaget IMI2 bör minskas med 12,5 procent till följd av den 
totala minskningen av budgeten för Horisont 2020 i den fleråriga budgetramen, för att inte 
äventyra den känsliga jämvikten mellan finansiering för forskningssamverkan om hälsa å ena 
sidan och finansiering för det gemensamma teknikinitiativet å andra sidan. Samma minskning 
bör gälla för andra gemensamma teknikinitiativ. Samtidigt bör löptiden för IMI2 förkortas 
med 4 år.

Ändringsförslag 122
Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Bidraget ska betalas från anslagen i 
unionens allmänna budget för det särskilda 
programmet för genomförande av 
ramprogrammet Horisont 2020 i enlighet 
med artikel 58.1 c iv och artiklarna 60.1–4 
och 61 i förordning (EU, Euratom) nr 
966/2012 avseende sådana organ som 
avses i artikel 209 i den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 123
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 124
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

data som krävs för att kommissionen ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter i fråga om 
spridning av resultat och rapportering, 
inbegripet fullständig information om alla 
förslag och bidragsavtal samt partnerna i 
dessa som regelbundet ska föras in i den 
allmänna databasen för Horisont 2020 
(eCorda).

Or. en

Ändringsförslag 125
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidrag från andra medlemmar än unionen
och från associerade partner

Bidrag från andra medlemmar än unionen

Or. en

Motivering

En annan medlemskategori än unionen föreslås. EU:s bidrag bör motsvara medlemmarnas 
bidrag.

Ändringsförslag 126
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EFPIA ska bidra eller se till att dess 
enheter eller deras anknutna enheter 
bidrar med minst 1 500 miljoner euro.
Andra medlemmar, bortsett från unionen,
eller associerade partner ska ge eller se till 

1. Andra medlemmar än unionen ska 
bidra med minst 750 miljoner euro, eller 
se till att deras enheter eller deras anknutna 
enheter som är etablerade i unionen, eller 
i länder som är anslutna till Horisont 
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att deras enheter eller deras anknutna 
enheter ger bidrag som motsvarar de 
belopp som de har förpliktat sig att ge när 
de blev medlemmar eller associerade 
partner.

2020, ger bidrag som motsvarar de belopp 
som de har förpliktat sig att ge när de blev 
medlemmar.

Or. en

Motivering

En organisation i den privata sektorn som vill bidra bör kunna bli medlem i ITI. Dessutom 
skulle även andra organisationer kunna tillåtas som medlemmar som är etablerade i unionen 
eller i associerade länder och som bidrar till finansiering, t.ex. offentliga organ eller 
forskningsorganisationer.

Ändringsförslag 127
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det bidrag som avses i punkt 1 ska bestå 
av bidrag till det gemensamma företaget
IMI2 i enlighet med regel 13.2, 13.3 b och 
13.3 c i stadgarna enligt bilagan.

2. Det bidrag som avses i punkt 1 ska bestå 
av bidrag till det gemensamma företaget
ITI i enlighet med reglerna 13.2, 13.3 b 
och 13.3 c i stadgarna i bilagan. Bidrag in 
natura från företag som är etablerade i 
andra tredjeländer än tredjeländer som är 
anslutna till Horisont 2020 ska inte 
betraktas som sådana bidrag in natura 
som avses i punkt 1.

Or. en

Motivering

Om privata företag som är etablerade i tredjeländer som Förenta staterna vill bidra in natura 
till forskningen bör de kunna göra detta även framöver, men deras bidrag bör inte betraktas 
som bidrag till det gemensamma företaget, vilket innebär att det inte bör motsvara unionens 
medel.
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Ändringsförslag 128
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Andra medlemmar än unionen samt 
associerade partner ska varje år senast den 
31 januari rapportera till styrelsen för det 
gemensamma företaget IMI2 om värdet av 
de bidrag som avses i punkt 2 för vart och 
ett av de föregående räkenskapsåren.

3. Andra medlemmar än unionen ska varje 
år senast den 31 januari rapportera till 
styrelsen för det gemensamma företaget 
IMI2 om värdet av de bidrag som avses i 
punkt 2 för vart och ett av de föregående 
räkenskapsåren.

Or. en

Ändringsförslag 129
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen får avsluta, 
proportionellt minska eller frysa unionens 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget IMI2 eller inleda det 
avvecklingsförfarande som avses i regel 
21.2 i stadgarna i bilagan, om dessa
medlemmar och associerade partner, 
deras enheter eller deras anknutna 
enheter inte ger de bidrag som avses i 
punkt 2 eller ger bidragen endast delvis 
eller för sent.

5. Kommissionen får avsluta, 
proportionellt minska eller frysa unionens 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget ITI eller inleda det 
avvecklingsförfarande som avses i regel 
21.2 i stadgarna i bilagan, om de allmänna 
finansieringsmålen inte nås av det 
gemensamma företaget och om 
medlemmarna inte ger de bidrag som 
avses i punkt 2 eller ger bidragen endast 
delvis eller för sent.

Or. en

Motivering

Kommissionen, som tillhandahåller medlen från Horisont 2020-budgeten, måste kunna lägga 
ner det gemensamma företaget om det inte i tillräcklig utsträckning visar att det uppfyller 
sina mål. Offentliga medel som inte spenderas på det gemensamma företaget ställs i sådana 
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fall till förfogande inom Horisont 2020 och samhällsutmaningar på hälsoområdet för 
uppmaningar till forskningssamverkan eller andra former av offentlig finansiering.

Ändringsförslag 130
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget IMI2 ska anta 
särskilda finansiella regler i enlighet med 
artikel 209 i förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och förordning (EU) nr … 
[Delegated Regulation on the model 
Financial Regulation for PPPs].

Utan att det påverkar artikel 12 i denna 
förordning ska det gemensamma företaget 
IMI2 anta särskilda finansiella regler i 
enlighet med artikel 209 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och förordning (EU) 
nr … [Delegated Regulation on the model 
Financial Regulation for PPPs].

Or. en

Ändringsförslag 131
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i 
tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat 
på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och 
artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga 
anställda om delegering av relevanta 
tillsättningsmyndighetsbefogenheter till 
den verkställande direktören och om 
fastställande av på vilka villkor denna 
delegering av befogenheter kan dras in. 
Den verkställande direktören ska ha rätt 
att vidaredelegera dessa befogenheter. Den 
verkställande direktören ska vid 
nästkommande styrelsemöte redogöra för 
dessa delegeringar eller 
vidaredelegeringar.
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Or. fr

Motivering

All delegering bör redogöras för.

Ändringsförslag 132
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Indragning eller återkallelse av en delegering bör kunna göras när som helst utan att 
styrelsen ska behöva motivera de exceptionella omständigheterna för detta.

Ändringsförslag 133
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget IMI2 och dess 
personal ska omfattas av protokollet om 
Europeiska unionens immunitet och 
privilegier.

Den verkställande direktören och 
medlemmarna i styrelsen i det 
gemensamma företaget IMI2 ska omfattas 
av protokollet om Europeiska unionens 



PE524.772v01-00 44/97 AM\1012280SV.doc

SV

immunitet och privilegier.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionens immunitet och privilegier bör inte omfatta alla tjänstemän utan enbart 
personer vars ansvarsområden motiverar detta.

Ändringsförslag 134
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar 
ska det gemensamma företaget ersätta 
skada som orsakats av dess personal och 
medlemmarna i styrelsen under 
tjänsteutövningen i enlighet med de 
allmänna principer som är gemensamma 
för medlemsstaternas rättsordningar.

Or. fr

Ändringsförslag 135
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) i tvister som avser ersättning för skada 
som vållats av anställda i det 
gemensamma företaget IMI2 under deras 
tjänsteutövning.

utgår

Or. fr
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Motivering

Det finns ingen anledning att göra undantag från den allmänna rätten för sådana tvister.

Ändringsförslag 136
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lagstiftningen i den stat där det 
gemensamma företaget IMI2 har sitt säte 
ska tillämpas i alla frågor som inte 
omfattas av denna förordning eller av 
några andra unionsrättsakter.

utgår

Or. fr

Motivering

Det finns ingen anledning att göra undantag för tvister i den allmänna rätten och de 
avtalsmässiga reglerna bör gälla.

Ändringsförslag 137
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2.

Vid utvärderingen ska hänsyn tas till 
rekommendationerna från IMI2:s 
vetenskapliga kommitté. Utvärderingen 
ska dessutom inbegripa en ingående 
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granskning av deltidsresultaten från IMI2 
beträffande de särskilda indikatorer som 
ska fastställas av IMI2:s styrelse.
Deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget IMI2 ska ingå i 
deltidsutvärderingarna av 
ramprogrammet Horisont 2020.
Kommissionen ska senast den 30 juni 
2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Motivering

Här handlar det om att stärka rollen för den vetenskapliga kommittén i det gemensamma 
företaget IMI2 för att säkerställa att denna fungerar på ett bra sätt. Den vetenskapliga 
kommitténs ledamöter ska i själva verket ha nödvändig vetenskaplig kompetens och 
sakkunskap på det tekniska området för att utfärda strategiska, vetenskapligt grundade 
rekommendationer till det gemensamma företaget IMI2.

Ändringsförslag 138
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

1. Senast den 31 juli 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2. Kommissionen ska senast 
den 30 januari 2018 meddela slutsatserna
av utvärderingen samt sina kommentarer 
till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.

1. Senast den 31 december 2017 ska 
kommissionen genomföra en 
etappgranskning av det gemensamma 
företaget IMI2. Kommissionen ska senast 
den 30 juni 2018 meddela slutsatserna av 
utvärderingen samt sina kommentarer till 
Europaparlamentet och rådet.
Deltidsutvärderingen av det gemensamma 
företaget IMI2 ska utgöra en del av och 
sammanställas med deltidsutvärderingen 
av Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar ändringarna i artikel 26 i Horisont 2020-förordningen, där det 
tydligt anges att gemensamma teknikinitiativ ska vara en del av och bli föremål för 
deltidsutvärderingen av Horisont 2020.

Ändringsförslag 140
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Budgeten för det gemensamma 
företaget IMI2 kan bli föremål för 
översyn vid halvtidsöversynen.

Or. en

Motivering

Beroende på utfallet av deltidsutvärderingen och med vederbörlig hänsyn till alla övriga 
relevanta faktorer, bör möjligheten till en ökad budget för IMI2 ingå i den grundläggande 
rättsakten om IMI2. I allmänhet bör en sådan hänvisning till eventuell budgetöversyn i 
samband med halvtidsöversynen också ingå i respektive grundläggande rättsakter för andra 
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gemensamma företag.

Ändringsförslag 141
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens 
bidrag till det gemensamma företaget IMI2
ska ingå i den ansvarsfrihet som
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 
enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

1. Ansvarsfrihet för genomförandet av det 
gemensamma företaget IMI2:s budget 
beviljas av Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, i enlighet med ett 
förfarande liknande det som föreskrivs i 
artikel 319 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och 
artiklarna 164–166 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 och utifrån revisionsrättens 
revisionsrapport.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att de gemensamma företagen underkastas Europeiska revisionsrättens 
revisionskontroll och samma förfaranden för beviljande av ansvarsfrihet som 
Europeiska kommissionen, inbegripet Europaparlamentets budgetkontroll och politiska 
kontroll.

Ändringsförslag 142
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget IMI2 ska
ingå i den ansvarsfrihet som
Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, beviljar kommissionen i 

1. Ansvarsfrihet för budgetens 
genomförande i fråga om unionens bidrag 
till det gemensamma företaget IMI2 ska
beviljas Europaparlamentet, på rådets 
rekommendation, före den 15 maj år n+2 i 
enlighet med ett förfarande liknande det 
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enlighet med förfarandet i artikel 319 i 
fördraget.

som anges i artikel 319 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
artiklarna 164 och 165 i förordning (EU, 
Euratom) nr 966/2012 och som föreskrivs 
i de finansiella reglerna för det 
gemensamma företaget IMI2.

Or. en

Ändringsförslag 143
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Om Europaparlamentet vägrar att 
bevilja ansvarsfrihet, ska den 
verkställande direktören inge sin 
avskedsansökan till styrelsen som sedan 
ska göra en bedömning av vilket beslut 
som ska fattas utifrån rådande 
omständigheter.

Or. fr

Motivering

För att värna om tillförlitligheten i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, måste en 
vägran att bevilja ansvarsfrihet medföra konsekvenser genom att den verkställande 
direktörens öde överlämnas i styrelsens händer. Detta förfarande handlar inte om någon 
återkallelse, utan det är helt enkelt den verkställande direktörens skyldighet att inge sin 
avskedsansökan till styrelsen som sedan ska göra en bedömning av vilket beslut som ska 
fattas.

Ändringsförslag 144
Jean-Pierre Audy

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

(5a) Medlemmarna i det gemensamma 
företagets personal, den verkställande 
direktören och medlemmarna i styrelsen 
ska, utan dröjsmål och utan att deras 
ansvarighet kan ifrågasättas på grund av 
detta, informera om bedrägerier som de 
har fått kännedom om under deras 
tjänsteutövning eller uppdrag i Olaf. Om 
de inte fullgör denna skyldighet blir de 
personligen ansvariga för konsekvenserna 
av de bedrägerier som de har känt till men 
inte informerat Olaf om.

Or. fr

Motivering

Unionen bör prioritera bedrägeribekämpning. Informationsbestämmelsen, som redan 
tillämpas i åtminstone en medlemsstat, är ett mycket användbart verktyg i detta avseende.

Ändringsförslag 145
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
IMI2 får anta praktiska förfaranden för 
genomförande av förordning (EG) 
nr 1049/2001.

2. Styrelsen för det gemensamma företaget 
IMI2 får anta praktiska förfaranden för 
genomförande av förordning (EG) 
nr 1049/2001. Alla handlingar som rör 
sammanträden inom styrelsen, gruppen 
med staternas företrädare och den 
vetenskapliga kommittén ska 
offentliggöras (inbegripet dagordningar 
och protokoll från sammanträdena).

Or. en
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Ändringsförslag 146
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemmarna i styrelsen, den 
vetenskapliga kommittén och den 
verkställande direktören ska offentliggöra 
och regelbundet uppdatera fullständiga 
förklaringar av sin yrkesmässiga 
verksamhet, sina finansiella intressen och 
intressekonflikter. Förklaringarna ska 
innehålla uppgifter om
(a) personens yrke och hans/hennes 
medlemskap i styrelser eller kommittéer 
vid privata företag, icke-statliga 
organisationer och föreningar,
(b) aktieinnehav i företag eller 
partnerskap om den allmänna politiken 
kan påverkas eller om innehavet ger 
personen betydande inflytande över 
ärendena.

Or. en

Ändringsförslag 147
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in Horizon 
2020] ska tillämpas på åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2. Det gemensamma företaget IMI2 ska 
i enlighet med den förordningen betraktas 
som ett finansieringsorgan och ge 
finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt 

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in Horizon 
2020] ska tillämpas på åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2. Det gemensamma företaget IMI2 ska 
i enlighet med den förordningen betraktas 
som ett finansieringsorgan och ge 
finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt 



PE524.772v01-00 52/97 AM\1012280SV.doc

SV

regel 1 i stadgarna enligt bilagan. regel 1 i stadgarna enligt bilagan.

Undantagen i artikel 1.3 i förordning 
(EU) nr … [Rules for the participation 
and dissemination in Horizon 2020] ska 
tillämpas konsekvent för att garantera 
klarhet angående rättsläget och 
förfaranden för alla deltagare, möjliggöra 
största möjliga deltagande av små och 
medelstora företag och garantera lika och 
rättvis behandling av deltagare avseende 
ägande av och tillgång till resultat från 
IMI2-projekt.

Or. en

Ändringsförslag 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in Horizon 
2020] ska tillämpas på åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2. Det gemensamma företaget IMI2 ska 
i enlighet med den förordningen betraktas 
som ett finansieringsorgan och ge 
finansiellt stöd till indirekta åtgärder enligt 
regel 1 i stadgarna enligt bilagan.

Förordning (EU) nr … [Rules for the 
participation and dissemination in Horizon 
2020] och kommissionens 
genomförandebeslut ska tillämpas på
indirekta åtgärder som finansieras av det 
gemensamma företaget IMI2. Det 
gemensamma företaget IMI2 ska i enlighet 
med den förordningen betraktas som ett 
finansieringsorgan och ge finansiellt stöd 
till indirekta åtgärder enligt regel 1 i 
stadgarna enligt bilagan.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att inte bara reglerna för deltagande utan också 
relaterade genomförandeakter, såsom regler för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och 
översyn, ska tillämpas. Enligt artikel 1.1 i reglerna för deltagande ska dessa regler endast 
tillämpas på indirekta åtgärder.
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Ändringsförslag 149
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget ITI ska som 
allmän regel tillämpa reglerna för 
deltagande och spridning av resultat som 
fastställs i Horisont 2020. Dessutom ska 
det utarbeta bindande riktlinjer för att 
säkerställa
– öppen tillgång till forskningsresultat 
efter att projekt avslutats, däribland 
tillgång till uppgifter om kliniska 
prövningar, inklusive negativa och 
positiva resultat,
– förvaltning av immateriella rättigheter 
och licensieringsmetoder för att garantera 
största möjliga tillgång till 
slutprodukterna till ett rimligt pris.
Man ska se till att mindre aktörer, såsom 
forskningsorganisationer, universitet och 
små och medelstora företag, kan delta i 
öppna innovationsmodeller på ett 
framgångsrikt sätt.

Or. en

Motivering

Försöken inom IMI1 att skapa öppnare innovationsmodeller inom enskilda projekt har visat 
sig orsaka problem, särskilt för mindre aktörer såsom små och medelstora företag, universitet 
och forskningsorganisationer. Samtidigt som själva syftet med införandet av öppna 
innovationsmodeller inte får glömmas bort, bör mer uppmärksamhet ägnas åt såväl de 
svagare aktörernas behov som det allmänna behovet att ge större tillgång till slutprodukter 
till ett rimligt pris. Ingen av dessa aspekter finns med i förslaget om innovativa läkemedel.

Ändringsförslag 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att beakta de särskilda 
verksamhetsmässiga behoven hos det 
gemensamma företaget IMI2, kan 
företagets arbetsplaner avvika från 
reglerna för deltagande i Horisont 2020 i 
undantagsfall och i vederbörligen 
motiverade fall. Dessa fall måste dock 
vara så få som möjligt. Avvikelser från 
reglerna om deltagande får inte avskräcka 
universitet, ideella 
forskningsorganisationer eller små och 
medelstora företag från att delta och får 
inte strida mot den allmänna andan av 
rättvis och jämlik behandling av alla 
berörda parter såsom framgår av reglerna 
för deltagande i Horisont 2020. 

Or. en

Ändringsförslag 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enlighet med principerna om insyn och 
icke-diskriminering som fastställs i 
artiklarna 60.1 och 128.1 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012 och artikel 16 
i denna förordning, ska 
ansökningsomgångar som anordnas av 
det gemensamma företaget IMI2
offentliggöras på Horisont 2020:s 
webbaserade deltagarportal.

Or. en
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Motivering

Under trepartsförhandlingarna om Horisont 2020 kom institutionerna överens om att verka 
för ökad samordning av samtliga ansökningsomgångar som finansieras under Horisont 2020. 
Kommissionen lovade därför att främja publicering av ansökningsomgångar som anordnas 
av de gemensamma teknikinitiativen på Horisont 2020:s deltagarportal. Alla enades om att 
följa denna strategi. Ändringen syftar till att göra ett självpåtaget krav till ett rättsligt sådant, 
vilket skulle garantera enkel och tillgänglig information för de sökande.

Ändringsförslag 152
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att uppbåda de offentliga och privata 
resurser som krävs för att uppnå målen 
för det gemensamma företaget IMI2.

(a) Att leda utvecklingen av den 
strategiska forskningsagendan för det 
gemensamma företaget efter samråd med 
ITI:s medlemmar, rådgivande organ och 
intressenter.

Or. en

Ändringsförslag 153
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att regelbundet se över och göra 
nödvändiga ändringar av den strategiska 
forskningsagendan för det gemensamma 
företaget IMI2 mot bakgrund av 
vetenskapliga rön som framkommer under 
dess genomförande.

(b) Att regelbundet se över och göra 
nödvändiga ändringar av den strategiska 
forskningsagendan för det gemensamma 
företaget IMI2 mot bakgrund av 
vetenskapliga rön som framkommer under 
dess genomförande, i förekommande fall 
med beaktande av resultat av 
visionsöversyner av Horisont 2020:s 
vetenskapliga panel för hälsa i enlighet 
med artikel 12.2 i programmet 
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Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, patientorganisationer, den 
akademiska världen och kliniska centrum, 
samt samarbete mellan näringslivet och 
den akademiska världen.

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, patientorganisationer, den 
akademiska världen, 
forskningsorganisationer och kliniska 
centrum, samt samarbete mellan 
näringslivet och den akademiska världen
och därmed samtidigt säkerställa ett så 
brett deltagande som möjligt bland 
deltagarna både geografiskt och 
storleksmässigt.

Or. ro

Ändringsförslag 155
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner
och andra intressenter, t.ex. andra 
branscher, tillsynsorgan, 
patientorganisationer, den akademiska 
världen och kliniska centrum, samt 

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, patientorganisationer,
forskningsorganisationer såsom 
partnerskap för produktutveckling, den 
akademiska världen, kliniska centrum och 
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samarbete mellan näringslivet och den 
akademiska världen.

organisationer i det civila samhället, samt 
samarbete mellan näringslivet och den 
akademiska världen.

Or. en

Ändringsförslag 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, patientorganisationer, den 
akademiska världen och kliniska centrum, 
samt samarbete mellan näringslivet och 
den akademiska världen.

(c) Att upprätta och utveckla nära och 
långsiktigt samarbete mellan unionen, 
andra medlemmar, associerade partner och 
andra intressenter, t.ex. andra branscher, 
tillsynsorgan, patientorganisationer, den 
akademiska världen, 
forskningsorganisationer och kliniska 
centrum, samt samarbete mellan 
näringslivet och den akademiska världen.

Or. fr

Motivering

Om alla aktörer deltar kan detta stärka det gemensamma företaget IMI2.

Ändringsförslag 157
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap, 
huvudsakligen genom bidrag.

(e) Att effektivt stödja forskning, 
inbegripet kliniska försök i etapperna III
och IV om dessa visar på otillfredsställda 
medicinska behov, och innovation inom 
biovetenskap, huvudsakligen genom 
bidrag.
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Or. fr

Motivering

Försiktighet bör iakttas så att man inte begränsar viss forskningsverksamhet på grund av att 
det finns otillfredsställda medicinska behov.

Ändringsförslag 158
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap, 
huvudsakligen genom bidrag.

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap, 
huvudsakligen genom bidrag vid 
prekliniska och kliniska prövningar, om 
lämpligt beroende på bland annat behov 
och risk.

Or. en

Ändringsförslag 159
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap, 
huvudsakligen genom bidrag.

(e) Att effektivt stödja forskning och 
innovation inom biovetenskap på 
hälsoområdet före introduktionen på 
marknaden, huvudsakligen genom bidrag.
Etapperna III och IV i kliniska 
prövningar ska inte stödjas,

Or. en
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Ändringsförslag 160
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – stycke 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Att publicera information gällande 
projekt, inbegripet det totala värdet av 
varje projekt, deltagarnas namn samt 
värdet av det gemensamma företaget 
IMI2:s finansiella bidrag för varje 
deltagare.

Or. ro

Ändringsförslag 161
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Verksamhet för information, 
kommunikation, utnyttjande och spridning 
genom tillämpning, efter nödvändiga 
ändringar, av bestämmelserna i artikel 22 i 
förordning (EU) nr […]/2013 [the Horizon 
2020 Framework Programme].

(h) Verksamhet för information, 
kommunikation, utnyttjande och spridning 
genom tillämpning, efter nödvändiga 
ändringar, av bestämmelserna i artikel 22 i 
förordning (EU) nr […]/2013 [the Horizon 
2020 Framework Programme], inbegripet 
bindande riktlinjer för att säkerställa 
öppen tillgång till forskningsresultat efter 
att projekt avslutats samt förvaltning av 
immateriella rättigheter och licensiering 
för att garantera största möjliga tillgång 
till slutprodukterna till ett rimligt pris.

Or. en

Ändringsförslag 162
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Att anordna ett möte med 
intressegrupper minst en gång om året för 
att garantera öppenhet och insyn i det 
gemensamma företaget IMI2:s 
forskningsverksamhet.

(i) Att garantera öppenhet och insyn i det 
gemensamma företaget IMI2:s 
forskningsverksamhet för intressenterna 
genom regelbunden kommunikation och 
minst ett årsmöte med intressegrupperna.

Or. en

Ändringsförslag 163
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemmar och associerade partner 2. Medlemmar

Or. en

Ändringsförslag 164
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, nedan kallad 
EFPIA), efter godkännande av stadgarna 
genom ett godkännandebrev.

(b) Den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, nedan kallad 
EFPIA), efter godkännande av stadgarna 
genom ett beslut från den instans som 
ansvarar för dess styrning.

Or. fr
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Motivering

Enbart ett brev är inte tillräckligt för att godkänna stadgarna.

Ändringsförslag 165
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen 
(European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations, nedan kallad 
EFPIA), efter godkännande av stadgarna 
genom ett godkännandebrev.

(b) Juridiska personer som är individuellt 
företrädda eller företräds av en 
sammanslutning, efter godkännande av 
stadgarna genom ett godkännandebrev.

Or. en

Ändringsförslag 166
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Juridiska personer som inte är medlem
eller en medlems enhet eller en till någon 
av dessa anknuten enhet och som främjar 
det gemensamma företaget IMI2:s mål 
inom dess specifika forskningsområde, i en 
medlemsstat eller i ett land som är 
associerat till ramprogrammet Horisont 
2020, får ansöka om att bli medlem i IMI2 
som associerad partner, efter godkännande 
av stadgarna genom ett godkännandebrev. 
Godkännandebrevet ska ange 
associeringens omfattning i fråga om 
innehåll, verksamhet och varaktighet.

3. Juridiska personer som inte är
medlemmar eller en medlems enhet eller
anknutna enheter som främjar det 
gemensamma företaget ITI:s mål inom 
dess specifika forskningsområde och som 
är etablerade i en medlemsstat eller i ett 
land som är associerat till ramprogrammet 
Horisont 2020, får ansöka om att bli 
medlem i ITI, efter godkännande av 
stadgarna genom ett godkännandebrev. 
Godkännandebrevet ska ange 
associeringens omfattning i fråga om 
innehåll, verksamhet och varaktighet.
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Or. en

Motivering

Endast enheter som är etablerade och verksamma i unionen eller i ett land som är associerat 
till Horisont 2020 bör ingå i det gemensamma företaget.

Ändringsförslag 167
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Juridiska personer som inte är medlem 
eller en medlems enhet eller en till någon 
av dessa anknuten enhet och som främjar 
det gemensamma företaget IMI2:s mål 
inom dess specifika forskningsområde, i en 
medlemsstat eller i ett land som är 
associerat till ramprogrammet Horisont 
2020, får ansöka om att bli medlem i IMI2 
som associerad partner, efter godkännande 
av stadgarna genom ett godkännandebrev.
Godkännandebrevet ska ange 
associeringens omfattning i fråga om 
innehåll, verksamhet och varaktighet.

3. Juridiska personer som inte är medlem 
eller en medlems enhet eller en till någon 
av dessa anknuten enhet och som främjar 
det gemensamma företaget IMI2:s mål 
inom dess specifika forskningsområde, i en 
medlemsstat eller i ett land som är 
associerat till ramprogrammet Horisont 
2020, får ansöka om att bli medlem i IMI2 
som associerad partner, efter godkännande 
av stadgarna genom ett beslut från den 
instans som ansvarar för dess styrning. 
Beslutet ska ange associeringens 
omfattning i fråga om innehåll, verksamhet 
och varaktighet.

Or. fr

Ändringsförslag 168
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Associerade partner ska bidra som 
andra medlemmar än unionen till det 
gemensamma företaget IMI2:s 
driftskostnader, i enlighet med regel 13 i 

4. Godkännandebrevet ska ange bidraget
till det gemensamma företaget ITI och att 
unionen ska bidra med motsvarande, i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 i denna 
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dessa stadgar. förordning.

Or. en

Ändringsförslag 169
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – del 2 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Godkännandebrevet ska ange de 
associerade partnernas bidrag till det 
gemensamma företaget IMI2 och att 
unionen ska bidra med motsvarande, i 
enlighet med artiklarna 3 och 4 i denna 
förordning.

utgår

Or. en

(Texten finns i inledningen till punkt 4 – se föregående ändringsförslag.)

Ändringsförslag 170
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ändringar av medlemskap och 
associering

3. Ändringar av medlemskap

Or. en

Ändringsförslag 171
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ansökningar om att bli medlem i eller 
associerad partner till det gemensamma 
företaget IMI2 ska göras hos styrelsen 
och, när det gäller ansökan om att bli 
medlem, kompletteras med ett förslag till 
ändring av styrelsens sammansättning som 
anges i regel 5.

1. Ansökningar om att bli medlem i det 
gemensamma företaget ITI ska ställas till
styrelsen och, när det gäller ansökan om att 
bli medlem, kompletteras med ett förslag 
till ändring av styrelsens sammansättning 
som anges i regel 5.

Or. en

Ändringsförslag 172
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska bedöma ansökan med 
hänsyn till relevans och den sökandes 
potentiella mervärde när det gäller att 
uppnå det gemensamma företaget IMI2:s 
mål. Den ska därefter besluta om ansökan.

2. Styrelsen ska bedöma ansökan med 
hänsyn till relevans och den sökandes 
potentiella mervärde när det gäller att 
uppnå det gemensamma företaget IMI2:s 
mål. Den ska därefter besluta om ansökan.
Reglerna om antagande av nya 
medlemmar bör vara offentliga och 
insynsvänliga och inte innebära några 
omotiverade krav, och alla avslag måste 
motiveras skriftligen och offentliggöras 
för den sökande och gruppen med 
staternas företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 173
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska bedöma ansökan med 
hänsyn till relevans och den sökandes 
potentiella mervärde när det gäller att 
uppnå det gemensamma företaget IMI2:s 
mål. Den ska därefter besluta om ansökan.

2. Styrelsen ska bedöma ansökan med 
hänsyn till relevans och den sökandes 
potentiella mervärde när det gäller att 
uppnå det gemensamma företaget IMI2:s
mål. Den ska därefter besluta om ansökan
och utan dröjsmål underrätta 
kommissionen om beslutet vilken, om 
ansökan beviljas, har rätt att motsätta sig 
ett medlemskap förutom om det avser en 
EU-medlemsstat.

Or. fr

Motivering

Europeiska unionen, företrädd av kommissionen, bör kunna motsätta sig ett medlemskap.

Ändringsförslag 174
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemmar och associerade partner får 
avsluta medlemskap i eller associering till 
det gemensamma företaget IMI2. 
Avslutandet ska träda i kraft och vara 
oåterkalleligt sex månader efter det att 
övriga medlemmar och associerade partner 
meddelats. Därefter ska den före detta 
medlemmen eller associerade partnern 
befrias från alla skyldigheter, förutom de 
som det gemensamma företaget IMI2 
godkände eller ingick innan medlemskapet 
eller associeringen avslutades.

3. Medlemmar och associerade partner får 
avsluta medlemskap i eller associering till 
det gemensamma företaget IMI2. 
Avslutandet ska träda i kraft och vara 
oåterkalleligt sex månader efter det att 
övriga medlemmar och associerade partner 
meddelats. Därefter ska den före detta 
medlemmen eller associerade partnern 
befrias från alla skyldigheter, förutom de 
som det gemensamma företaget IMI2 
godkände eller ingick innan medlemskapet 
eller associeringen avslutades. I händelse 
av avslutande ska en förklaring upprättas 
mellan den medlem som slutar och det 
gemensamma företaget IMI2 för att 
upphäva medlemmens finansiella 
skyldigheter.
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Or. fr

Ändringsförslag 175
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemmar och associerade partner får 
avsluta medlemskap i eller associering till 
det gemensamma företaget IMI2. 
Avslutandet ska träda i kraft och vara 
oåterkalleligt sex månader efter det att 
övriga medlemmar och associerade 
partner meddelats. Därefter ska den före 
detta medlemmen eller associerade 
partnern befrias från alla skyldigheter, 
förutom de som det gemensamma företaget
IMI2 godkände eller ingick innan 
medlemskapet eller associeringen 
avslutades.

3. Medlemmar får avsluta medlemskap i 
eller associering till det gemensamma 
företaget IMI2. Avslutandet ska träda i 
kraft och vara oåterkalleligt sex månader 
efter det att övriga medlemmar meddelats. 
Därefter ska den före detta medlemmen 
befrias från alla skyldigheter, förutom de 
som det gemensamma företaget ITI
godkände eller ingick innan medlemskapet 
eller associeringen avslutades.

Or. en

Ändringsförslag 176
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemskap i eller associering till det 
gemensamma företaget IMI2 får inte 
överlåtas till en tredje part utan 
förhandsgodkännande av styrelsen.

4. Medlemskap i eller associering till det 
gemensamma företaget IMI2 får inte 
överlåtas till en tredje part utan 
förhandsgodkännande av styrelsen.
Godkännandet ska delges kommissionen 
som har rätt att motsätta sig detta.

Or. fr



AM\1012280SV.doc 67/97 PE524.772v01-00

SV

Ändringsförslag 177
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) företagsgruppen,

Or. en

Motivering

Det gemensamma företagets medlemmar från den privata sektorn kan inrätta ett organ med 
större befogenheter än EFPIA. Gruppen ska fungera som rådgivare för andra grupper 
(vetenskapliga kommittéer, medlemsstatsföreträdare och intressenter) och ha ett antal poster i 
styrelsen.

Ändringsförslag 178
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vetenskapliga kommittén, gruppen med 
staternas företrädare och forumet för 
intressenter ska vara rådgivande organ till 
det gemensamma företaget IMI2.

2. Företagsgruppen, vetenskapliga 
kommittén och gruppen med staternas 
företrädare ska vara rådgivande organ till 
det gemensamma företaget ITI.

Or. en

Ändringsförslag 179
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska bestå av fem företrädare per 
medlem.

Styrelsen ska bestå av tolv företrädare, 
enligt följande fördelning: 3 från 
företagsgruppen, 3 från kommissionen, 1 
från gruppen med staternas företrädare, 3 
från den vetenskapliga kommittén och 2 
från intressentgruppen.

Or. en

Motivering

Det gemensamma företaget ska betraktas som ett riktigt partnerskap som på ett mer 
balanserat sätt inbegriper partner från den offentliga sektorn (kommissionen och 
medlemsstaterna, partner från den privata sektorn (näringslivet) och andra intressenter, 
däribland vetenskapsmän, företrädare för patientorganisationer samt små och medelstora 
företag.

Ändringsförslag 180
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlem ska, utan att det påverkar 
tillämpningen av andra stycket, av 100 
röster ha en andel som motsvarar andelen 
av medlemmens bidrag till det 
gemensamma företaget IMI2.

1. Varje företrädare i styrelsen ska, utan 
att det påverkar tillämpningen av andra 
stycket, ha en röst.

Or. en

Ändringsförslag 181
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – del 6 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha 50% av rösterna. 
Kommissionens röst ska vara odelbar. 
Varje medlem får fördela sina röster 
bland dess företrädare i styrelsen. 
Medlemmarna ska alltid försöka uppnå 
enhällighet. Om konsensus inte kan uppnås 
ska styrelsen fatta beslut med en majoritet 
av minst 75 % av samtliga röster, 
inbegripet rösterna för de som inte är 
närvarande.

Företrädarna i styrelsen ska alltid försöka 
uppnå enhällighet. Om konsensus inte kan 
uppnås ska styrelsen fatta beslut med en 
majoritet av minst 75 % av samtliga röster, 
inbegripet rösterna för de som inte är 
närvarande.

Or. en

Ändringsförslag 182
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga – del 6 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionen och övriga medlemmar ska i tur 
och ordning och årsvis roterande utse
styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska utses årsvis.

Or. en

Ändringsförslag 183
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Styrelsen ska hålla sina ordinarie 
sammanträden minst två gånger per år. Den 
kan hålla extra sammanträden på begäran 
av en medlem eller på begäran av 

2. Styrelsen ska hålla sina ordinarie 
sammanträden minst två gånger per år. Den 
kan hålla extra sammanträden på begäran 
av en företrädare eller på begäran av 
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ordföranden. Styrelsens sammanträden ska 
sammankallas av dess ordförande och 
normalt äga rum där det gemensamma 
företaget IMI2 har sitt säte.

ordföranden. Styrelsens sammanträden ska 
sammankallas av dess ordförande och 
normalt äga rum där det gemensamma 
företaget ITI har sitt säte. Förslaget till 
dagordning, den slutgiltiga dagordningen 
och protokollen för sammanträdena ska 
offentliggöras på ITI:s webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 184
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Styrelsen ska bjuda in associerade partner
att delta i överläggningarna under de 
punkter på dagordningen som rör 
associeringen. Associerade partner ska 
inte ha rösträtt.

Styrelsen ska bjuda in medlemmar att delta 
i överläggningarna under de punkter på 
dagordningen som rör associeringen.

Or. en

Ändringsförslag 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten
som observatör.

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska ha rätt att delta i styrelsens 
möten och delta i överläggningarna men 
ska inte ha någon rösträtt.

Or. en
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Motivering

Gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för intressenter 
är rådgivande organ till det gemensamma företaget IMI2 enligt punkt 4.2 i stadgarna. För att 
på lämpligt sätt fylla denna funktion bör de ha rätt att både närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den som ska ge råd, ska ha 
rätt att tala.

Ändringsförslag 186
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska delta i styrelsens möten
som observatör.

Ordföranden i gruppen med staternas 
företrädare ska ha en plats i styrelsen,
delta i styrelsens möten och ha rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i den vetenskapliga 
kommittén ska ha rätt att närvara vid 
styrelsens sammanträden och delta i 
överläggningarna men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för intressenter 
är rådgivande organ till det gemensamma företaget IMI2 enligt punkt 4.2 i stadgarna. För att 
på lämpligt sätt fylla denna funktion bör de ha rätt att både närvara vid styrelsens 
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sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den som ska ge råd, ska ha 
rätt att tala.

Ändringsförslag 188
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – punkt 2 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ordföranden i forumet för intressenter 
ska ha rätt att närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i 
överläggningarna men ska inte ha någon 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för intressenter 
är rådgivande organ till det gemensamma företaget IMI2 enligt punkt 4.2 i stadgarna. För att 
på lämpligt sätt fylla denna funktion bör de ha rätt att både närvara vid styrelsens 
sammanträden och delta i de överläggningar som äger rum där. Den som ska ge råd, ska ha 
rätt att tala.

Ändringsförslag 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen ska fortlöpande se till 
att samordna verksamheterna i 
Horisont 2020 och verksamheterna i det 
gemensamma företaget IMI2 genom att 
regelbundet identifiera möjlig 
komplementaritet och möjliga synergier, 
bland annat önskvärda överlappningar, 
och genom att genomföra ett formellt 
samordningsförfarande för att justera de 
forskningsprioriteringar som ingår i 
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forskningssamarbetet inom 
ramprogrammet och de verksamheter som 
ingår i det gemensamma företaget IMI2.

Or. en

Motivering

Det finns ett brådskande behov av att samordna forskningsverksamhet inom ramprogrammet 
och de verksamheter som bedrivs inom de gemensamma teknikinitiativen, inklusive 
hanteringen av önskad överlappning och nödvändiga synergieffekter och komplementaritet. 
Denna uppgift skulle naturligtvis bäst utföras av kommissionen, vars roll i de gemensamma 
teknikinitiativens ledningsstruktur (50 procent av rösterna) bör förse den med tillräckliga 
medel för att göra det.

Ändringsförslag 190
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Fatta beslut om avslutande av 
medlemskap i eller associering till det 
gemensamma företaget IMI2 för 
medlemmar eller associerad partner som 
inte fullföljer sina skyldigheter.

(b) Fatta beslut om avslutande av 
medlemskap i det gemensamma företaget
ITI för medlemmar som inte fullgör sina 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 191
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. fr

Ändringsförslag 192
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Till följd av offentlig upphandling 
utse det oberoende revisionsorgan som 
ska få förtroendet att avge det yttrande 
som avses i artikel 60.5 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Motivering

Den beslutande instans som godkänner räkenskaperna ska utse det oberoende revisionsorgan 
som ska få förtroendet att avge det yttrande som avses i artikel 60.5 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012. Av insynsskäl bör utnämnandet ske till 
följd av offentlig upphandling.

Ändringsförslag 193
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Godkänna ansökningsomgångar samt, i 
förekommande fall, de därmed 
sammanhängande reglerna för 
förfarandena för inlämning, bedömning, 
urval, tilldelning och utvärdering, på 
förslag av den verkställande direktören i 
nära samarbete med de rådgivande grupper 
som avses i regel 7.2 q.

(l) Godkänna ansökningsomgångar på 
förslag av den verkställande direktören i 
nära samarbete med de rådgivande grupper 
som avses i regel 7.2 q.

Or. en
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Motivering

Reglerna för inlämning, bedömning, urval, tilldelning och översyn av Horisont 2020 bör 
gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Godkänna förteckningen över förslag 
som valts ut för finansiering.

(m) Godkänna förteckningen över förslag 
som valts ut för finansiering på grundval 
av den rankinglista som tagits fram av en 
panel oberoende experter i enlighet med
artikel 37 i reglerna för deltagande i 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7 – punkt 2 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(na) Regelbundet informera gruppen med 
staternas företrädare, den vetenskapliga 
kommittén och forumet för intressenter 
om alla frågor som är av relevans för 
deras rådgivande roll.

Or. en

Motivering

För att gruppen med staternas företrädare, den vetenskapliga kommittén och forumet för 
intressenter ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till det gemensamma 
företaget IMI2, bör de få lämplig information om alla relevanta frågor.
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Ändringsförslag 196
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Kommissionen ska se till 
att de andra medlemmarna i det 
gemensamma företaget IMI2 företräds i 
urvalsförfarandet, om så är lämpligt.

1. Den verkställande direktören ska utses 
av styrelsen utifrån en förteckning över 
kandidater som föreslås av kommissionen 
på grundval av ett öppet och transparent 
urvalsförfarande. Kommissionen ska se till 
att de andra medlemmarna i det 
gemensamma företaget IMI2 företräds i 
urvalsförfarandet, om så är lämpligt.
Europaparlamentet ska ha rätt att 
invända. 

Or. fr

Motivering

Europaparlamentet bör vara delaktig i utnämnandet av den verkställande direktören. Ett 
invändningsförfarande föreslås.

Ändringsförslag 197
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 198
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

Den verkställande direktören måste inte vara oberoende. Direktören är, liksom personalen, 
underordnad styrelsen i synnerhet och unionens intressen i allmänhet samt övriga deltagare.

Ändringsförslag 199
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Lägga fram årsbokslutet för styrelsen 
för godkännande.

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

Or. fr

Motivering

Redaktionellt förtydligande.

Ändringsförslag 200
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Anordna den offentliga upphandling 
utifrån vilken styrelsen ska utse det 
oberoende revisionsorgan som ska få 



PE524.772v01-00 78/97 AM\1012280SV.doc

SV

förtroendet att avge det yttrande som 
avses i artikel 60.5 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led ma (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ma) Utarbeta en årlig rapport om de 
framsteg som görs inom området för 
forskning och utveckling.

Or. en

Motivering

Det skulle vara lämpligt att regelbundet sprida mer och lättillgänglig information om det 
gemensamma teknikinitiativets utveckling och resultat, i syfte att bättre synliggöra det 
gemensamma teknikinitiativet och öka allmänhetens kunskap om dess resultat.

Ändringsförslag 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 4 – led mb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(mb) Följa upp eventuella 
rekommendationer i den slutliga 
utvärderingen av det gemensamma 
företaget IMI, deltidsutvärderingen av det 
gemensamma företaget IMI2 eller annan 
relevant bedömning av IMI2-verksamhet.

Or. en
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Motivering

För att se till att de formellt planerade utvärderingarna ger tillräcklig effekt och för att 
förbättra kvaliteten på förvaltningen av det gemensamma företaget bör den verkställande 
direktören ansvara för uppföljningen av alla relevanta rekommendationer.

Ändringsförslag 203
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Hantera de ansökningsomgångar som 
föreskrivs i den årliga arbetsplanen och 
administrera bidragsavtalen eller
bidragsbesluten, samt samordna dem.

(b) Hantera de meddelanden, inklusive 
utvärderingar som görs av en panel av 
oberoende experter, som föreskrivs i 
arbetsplanen och administrera avtalen eller
besluten, samt samordna dem.

Or. en

Ändringsförslag 204
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 9 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Övervaka ett informations- och 
pr-system för ett stort deltagande i det 
gemensamma företagets verksamhet, 
nämligen ansökningsomgångar, 
inbegripet en länk till NCP-systemet.

Or. en

Ändringsförslag 205
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst sju ledamöter som utnämns för en 
förlängningsbar period på ett år. Den ska 
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år.

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av 28 medlemmar, en från varje 
medlemsstat, som utnämns för en 
förlängningsbar period på två år. Den ska 
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år. Dess sammansättning ska 
respektera jämställdheten mellan könen i 
enlighet med artikel 16 i ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. ro

Ändringsförslag 206
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst sju ledamöter som utnämns för en 
förlängningsbar period på ett år. Den ska
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år.

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst 15 ledamöter som utnämns för en 
förlängningsbar period på ett år. Den ska 
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år och tre medlemmar i styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 207
Vicky Ford

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst sju ledamöter som utnämns för en 

1. Den vetenskapliga kommittén ska bestå 
av högst elva ledamöter som utnämns för 
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förlängningsbar period på ett år. Den ska 
välja en ordförande bland sina medlemmar 
för ett år.

en förlängningsbar period på ett år. Den 
ska välja en ordförande bland sina 
medlemmar för upp till två år.

Or. en

Ändringsförslag 208
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare experter får utses om det 
behövs för särskilda uppgifter och 
begränsad tid.

Ytterligare experter får utses om det 
behövs för särskilda uppgifter och 
begränsad tid, och valet av dessa sker i 
enlighet med valprocedurerna för den 
vetenskapliga kommitténs permanenta 
medlemmar.  

Or. ro

Ändringsförslag 209
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén ska utgöras av en välavvägd 
blandning av företrädare för internationellt 
erkända experter från den akademiska 
världen, näringslivet och tillsynsorgan. 
Den vetenskapliga kommitténs ledamöter 
ska tillsammans ha nödvändig vetenskaplig 
kompetens och sakkunskap på det tekniska 
område som krävs för att strategiska, 
vetenskapligt grundade rekommendationer 
ska kunna göras till det gemensamma 
företaget IMI2.

2. Ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén ska utgöras av en välavvägd 
blandning av företrädare för internationellt 
erkända oberoende experter från den 
akademiska, kliniska och medicinska
världen. Den vetenskapliga kommitténs 
ledamöter ska tillsammans ha nödvändig 
vetenskaplig kompetens och sakkunskap på 
det tekniska område som krävs för att 
strategiska, vetenskapligt grundade 
rekommendationer ska kunna göras till det 
gemensamma företaget IMI2.

Or. en
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Ändringsförslag 210
Vicky Ford

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ge råd om de vetenskapliga 
prioriteringar som ska ingå i den 
strategiska forskningsagendan, i 
förekommande fall med beaktande av 
resultaten av visionsöversynerna av 
Horisont 2020:s vetenskapliga panel för 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 211
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 4 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Ge råd om prioriteringarna i den 
strategiska forskningsagendan.

Or. en

Ändringsförslag 212
Françoise Grossetête

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Utfärda rekommendationer för 
Europeiska kommissionens 
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deltidsutvärdering av det gemensamma 
företaget IMI2 före den 
31 december 2017. 

Or. fr

Motivering

IMI2:s vetenskapliga kommitté bör delta i deltidsutvärderingen.

Ändringsförslag 213
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Utarbeta en årlig rapport och 
offentliggöra denna.

Or. en

Ändringsförslag 214
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Vederbörlig hänsyn ska tas till råden 
från den vetenskapliga kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 215
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. Mötena 
ska sammankallas av kommitténs 
ordförande.

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Mötena ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Förslaget till dagordning, den 
slutgiltiga dagordningen och protokollen 
för sammanträdena ska offentliggöras på 
ITI:s webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst en gång per år. Mötena 
ska sammankallas av kommitténs 
ordförande.

5. Den vetenskapliga kommittén ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Mötena ska sammankallas av kommitténs 
ordförande.

Or. en

Ändringsförslag 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Den vetenskapliga kommittén ska 
regelbundet få information särskilt om 
deltagandet i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2, om resultaten av varje 
ansökningsomgång och genomförande av 
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projekt, om synergier med andra 
relevanta EU-program, om 
budgetgenomförande samt om spridning 
och utnyttjande av forskningsresultat.

Or. en

Motivering

För att den vetenskapliga kommittén ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till 
det gemensamma företaget IMI2, bör den få lämplig information om alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 218
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gruppen med staternas företrädare ska 
bestå av en företrädare för varje 
medlemsstat och för varje land som är 
associerat till ramprogrammet Horisont 
2020. Den ska utse en ordförande bland 
sina ledamöter.

1. Gruppen med staternas företrädare ska 
bestå av en företrädare för varje 
medlemsstat och för varje land som är 
associerat till ramprogrammet Horisont 
2020. Den ska utse en ordförande bland 
sina ledamöter, som ska ha en post som 
företrädare i styrelsen.

Or. en

Ändringsförslag 219
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst en gång per år. Mötena 
ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Styrelsens ordförande och den 

2. Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Mötena ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Styrelsens ordförande och den 
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verkställande direktören eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

verkställande direktören eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena. Förslaget till dagordning, 
den slutgiltiga dagordningen och 
protokollen för sammanträdena ska 
offentliggöras på ITI:s webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst en gång per år. Mötena 
ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

2. Gruppen med staternas företrädare ska 
sammanträda minst två gånger per år. 
Mötena ska sammankallas av kommitténs 
ordförande. Styrelsens ordförande och den 
verkställande direktören eller deras 
företrädare ska närvara vid 
sammanträdena.

Or. en

Ändringsförslag 221
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Ordföranden för gruppen med staternas 
företrädare får bjuda in andra personer att 
närvara vid dess sammanträden som 
observatörer, i synnerhet företrädare för 
regionala myndigheter i unionen och 
företrädare för sammanslutningar av små 
och medelstora företag.

Ordföranden för gruppen med staternas 
företrädare får bjuda in andra personer att 
närvara vid dess sammanträden som 
observatörer, i synnerhet företrädare för 
regionala myndigheter i unionen och 
företrädare för sammanslutningar av små 
och medelstora företag, företrädare för 
organisationer i det civila samhället och 
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företrädare för patientorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 222
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kopplingar till ramprogrammet 
Horisont 2020.

(c) Efterlevnad av ramprogrammet 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Gruppen med staternas företrädare 
ska regelbundet få information särskilt 
om deltagandet i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2, om resultaten av varje 
ansökningsomgång och genomförande av 
projekt, om synergier med andra 
relevanta EU-program, om 
budgetgenomförande samt om spridning 
och utnyttjande av forskningsresultat.

Or. en

Motivering

För att gruppen med staternas företrädare ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande 
organ till det gemensamma företaget IMI2, bör den få lämplig information om alla relevanta 
frågor.
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Ändringsförslag 224
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12. Forum för intressenter 12. Kommitté för intressenter

Or. en

Ändringsförslag 225
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Forumet för intressenter ska vara öppet 
för alla offentliga och privata intressenter 
samt för internationella intressegrupper 
från medlemsstater, associerade länder och 
andra länder.

1. Kommittén för intressenter ska vara 
öppet för alla offentliga och privata 
intressenter samt för internationella 
intressegrupper från medlemsstater och
associerade länder. Den ska bestå av 
företrädare för patientorganisationer, 
vårdleverantörsorganisationer och andra
organisationer i det civila samhället. Den 
ska utse två styrelseföreträdare bland sina 
medlemmar.

Or. en

Ändringsförslag 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Forumet för intressenter ska informeras 
om det gemensamma företaget IMI2:s 
verksamhet och ska erbjudas att lämna 
kommentarer.

2. Forumet för intressenter ska regelbundet
informeras om det gemensamma företaget 
IMI2:s verksamhet, särskilt om 
deltagandet i indirekta åtgärder som 
finansieras av det gemensamma företaget 
IMI2, om resultaten av varje 
ansökningsomgång och genomförande av 
projekt, om synergier med andra 
relevanta EU-program, om 
budgetgenomförande samt spridning och 
utnyttjande av forskningsresultat, och ska 
erbjudas att lämna kommentarer.

Or. en

Motivering

För att forumet för intressenter ska kunna fullfölja sin uppgift som rådgivande organ till det 
gemensamma företaget IMI2, bör det få lämplig information om alla relevanta frågor.

Ändringsförslag 227
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Forumet för intressenter ska informeras 
om det gemensamma företaget IMI2:s
verksamhet och ska erbjudas att lämna 
kommentarer.

2. Kommittén för intressenter ska 
informeras om det gemensamma företaget
ITI:s verksamhet och ska erbjudas att 
lämna kommentarer, inbegripet om 
prioriteringarna i den strategiska 
forskningsagendan.

Or. en

Ändringsförslag 228
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Sammanträdena i forumet för 
intressenter ska sammankallas av den 
verkställande direktören.

3. Kommittén för intressenter ska 
sammankallas till sammanträde minst en 
gång per år.

Or. en

Ändringsförslag 229
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bidrag in natura från andra medlemmar 
än unionen och associerade partner, eller 
enheter inom dessa eller deras anknutna 
enheter, bestående av de kostnader som 
dessa ådrar sig vid genomförandet av 
indirekta åtgärder, och i förhållande till 
rådgivande organ som avses i regel 7.2 q 
om det anges i den årliga arbetsplanen, 
minus det gemensamma företaget IMI2:s 
och unionens bidrag till de kostnaderna.

(b) Bidrag in natura från andra medlemmar 
än unionen eller enheter inom dessa eller 
deras anknutna enheter eller länder som är 
associerade till Horisont 2020, bestående 
av de kostnader som dessa ådrar sig vid 
genomförandet av indirekta åtgärder, och i 
förhållande till rådgivande organ som avses 
i regel 7.2 q om det anges i den årliga 
arbetsplanen, minus det gemensamma 
företaget IMI2:s och unionens bidrag till de 
kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 230
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett finansiellt bidrag från andra 
medlemmar än unionen och associerade 
partner, eller enheter inom dessa eller 
deras anknutna enheter, som får göras 
utöver eller i stället för punkt b.

(c) Ett finansiellt bidrag från andra 
medlemmar än unionen eller enheter inom 
dessa som får göras utöver eller i stället för 
punkt b.

Or. en

Ändringsförslag 231
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Medlemmars och associerade partners
finansiella bidrag till driftskostnaderna.

(b) Medlemmarnas finansiella bidrag till 
driftskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 232
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget IMI:s
finansiella åtaganden får inte överstiga 
beloppet för de ekonomiska resurser som 
finns tillgängliga eller som dess 
medlemmar och associerade partner ska 
betala till dess budget.

Det gemensamma företaget ITI:s
finansiella åtaganden får inte överstiga 
beloppet för de ekonomiska resurser som 
finns tillgängliga eller som dess 
medlemmar ska betala till dess budget.

Or. en
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Ändringsförslag 233
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 14 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om någon medlem i det gemensamma 
företaget IMI2 inte fullgör sina 
åtaganden i fråga om det avtalade 
finansiella bidraget ska den verkställande 
direktören dokumentera detta skriftligen 
och fastställa en rimlig tidsfrist för att 
åtgärda detta. Om situationen inte 
åtgärdas inom tidsfristen ska den 
verkställande direktören sammankalla ett 
möte med styrelsen för att avgöra om den 
berörda medlemmens medlemskap ska 
sägas upp eller om det ska vidtas några 
andra åtgärder tills medlemmens 
skyldigheter har fullgjorts. Alla 
medlemmar som inte fullgör sina 
skyldigheter kan, i ett första skede och 
efter att ha hörts och efter att ett 
regleringsförfarande föreslagits gentemot 
dem, bli fråntagna sin rösträtt av 
styrelsen.

Or. fr

Ändringsförslag 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget IMI2:s 
räkenskaper ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 235
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det gemensamma företaget IMI2:s 
räkenskaper ska inte granskas av 
revisionsrätten.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det gemensamma företaget IMI2 ska 
årligen rapportera till kommissionen i 
enlighet med artikel 60.5 i förordning 
(EU, Euratom) nr 966/2012.

3. Det gemensamma företaget IMI2 ska 
årligen rapportera till kommissionen och 
budgetmyndigheterna.

Inom två månader efter utgången av varje 
räkenskapsår ska den verkställande 
direktören lämna in årsbokslutet och 
balansräkningen för föregående år till 
revisionsrätten. Revisionsrätten får utföra 
inspektioner, inklusive kontroller på plats.

Or. en

Ändringsförslag 237
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företaget IMI2:s 4. Det gemensamma företaget IMI2:s 



PE524.772v01-00 94/97 AM\1012280SV.doc

SV

räkenskaper ska granskas av ett oberoende 
revisionsorgan i enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

räkenskaper ska granskas av
revisionsrätten inom ramen för 
förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Revisionsrätten ska i sitt 
arbete ta hänsyn till det arbete som har 
utförts av det oberoende revisionsorgan
som ska få förtroendet att avge det 
yttrande som avses i artikel 60.5 i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012.

Or. fr

Ändringsförslag 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det gemensamma företaget IMI2:s 
räkenskaper ska granskas av ett oberoende 
revisionsorgan i enlighet med artikel 60.5 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

4. Det gemensamma företaget IMI2:s 
räkenskaper ska granskas av
revisionsrätten i enlighet med artikel 287 i 
fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Revisionsrätten ska utarbeta en 
särskild årlig rapport om det 
gemensamma företaget IMI2.

Or. en
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Ändringsförslag 240
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget IMI2:s
styrelse får anta regler för förebyggande 
och hantering av intressekonflikter när det 
gäller dess medlemmar, associerade 
partner, organ och personal. Dessa regler 
ska innehålla bestämmelser för undvikande 
av intressekonflikter bland företrädarna för 
de medlemmar som bistår styrelsen.

2. Det gemensamma företaget ITI:s
styrelse ska anta regler för förebyggande 
och hantering av intressekonflikter för dess 
medlemmar, organ och personal. Dessa 
regler ska innehålla bestämmelser för 
undvikande av intressekonflikter bland 
företrädarna som bistår styrelsen och den 
vetenskapliga kommittén. Reglerna ska 
särskilt klargöra vilka uppgifter som ska 
offentliggöras i den fullständiga 
förklaringen om yrkesmässig verksamhet, 
finansiella intressen och 
intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 241
Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget IMI2:s 
styrelse får anta regler för förebyggande 
och hantering av intressekonflikter när det 
gäller dess medlemmar, associerade 
partner, organ och personal. Dessa regler 
ska innehålla bestämmelser för undvikande 
av intressekonflikter bland företrädarna för 
de medlemmar som bistår styrelsen.

2. Det gemensamma företaget IMI2:s 
styrelse ska anta regler för förebyggande 
och hantering av intressekonflikter när det 
gäller dess medlemmar, associerade 
partner, organ och personal. Dessa regler 
ska innehålla bestämmelser för undvikande 
av intressekonflikter bland företrädarna för 
de medlemmar som bistår styrelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 242
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det gemensamma företaget IMI2:s 
styrelse får anta regler för förebyggande 
och hantering av intressekonflikter när det 
gäller dess medlemmar, associerade 
partner, organ och personal. Dessa regler 
ska innehålla bestämmelser för undvikande 
av intressekonflikter bland företrädarna för 
de medlemmar som bistår styrelsen.

2. Det gemensamma företaget IMI2:s 
styrelse ska anta regler för förebyggande 
och hantering av intressekonflikter när det 
gäller dess medlemmar, associerade 
partner, organ och personal. Dessa regler 
ska innehålla bestämmelser för undvikande 
av intressekonflikter bland företrädarna för 
de medlemmar som bistår styrelsen.

Or. fr

Motivering

Reglerna för förebyggande och hantering av intressekonflikter när det gäller dess 
medlemmar, associerade partner, organ och personal bör antas, och detta bör inte vara 
frivilligt.

Ändringsförslag 243
Michèle Rivasi
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det gemensamma företaget IMI2 ska 
avvecklas vid slutet av perioden i artikel 1 i 
den här förordningen.

1. Det gemensamma företaget ITI ska 
avvecklas vid slutet av perioden i artikel 1 i 
den här förordningen eller om 
utvärderingen visar att målen med 
företaget inte nås.

Or. en

Ändringsförslag 244
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 21 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gemensamma företaget IMI2 
avvecklas ska dess tillgångar användas för 
att täcka dess skulder samt utgifterna i 
samband med avvecklingen. Eventuellt 
överskott ska fördelas mellan 
medlemmarna vid tidpunkten för 
avvecklingen i förhållande till deras
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget IMI2. Eventuellt överskott som 
tilldelas unionen ska återföras till unionens 
budget.

4. När det gemensamma företaget IMI2 
avvecklas ska dess tillgångar användas för 
att täcka dess skulder samt utgifterna i 
samband med avvecklingen. Eventuellt 
överskott ska fördelas mellan 
medlemmarna vid tidpunkten för 
avvecklingen i förhållande till deras 
finansiella bidrag till det gemensamma 
företaget IMI2. Eventuellt överskott som 
tilldelas unionen ska återföras till det
särskilda programmet för genomförande 
av ramprogrammet Horisont 2020 inom 
ramen för unionens budget.

Or. fr

Motivering

Om överskott finns är det logiskt att de återförs till ramprogrammet Horisont 2020.
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 21 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Eventuella forskningsresultat ska 
överlåtas till den europeiska 
läkemedelsbranschorganisationen 
(EFPIA).

Or. fr

Motivering

Eftersom EFPIA står för den vetenskapliga upptäckten av eventuella resultat, är det logiskt 
att resultaten tillhör denna om IMI2 skulle avvecklas.


