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Ændringsforslag 18
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
201320 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at bidrage til styrkelsen af
offentlig-offentlige partnerskaber, herunder
gennem EU's deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater, i 
overensstemmelse med artikel 185 i 
traktaten.

(2) Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020), som 
er oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. …/2013 af … 
201320 (herefter benævnt "Horisont 2020-
rammeprogrammet") har til formål at opnå 
en større virkning af forskning og 
innovation ved at udvikle tættere samspil, 
øge koordineringen og undgå unødig 
overlapning med internationale, nationale 
og regionale forskningsprogrammer.
Offentlig-offentlige partnerskaber, 
herunder EU's deltagelse i programmer, der 
iværksættes af flere medlemsstater, i 
overensstemmelse med artikel 185 i 
traktaten, bør nå disse mål, opfylde de 
betingelser, der er angivet i forordningen, 
navnlig i artikel 20, og være i fuld 
overensstemmelse med de generelle 
principper i Horisont 2020.

__________________ __________________
20 EUT … [FP H2020]. 20 EUT … [FP H2020].

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandlingerne om P2P'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 19
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Betragtning 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I april 2012 fremlagde Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om den foreløbige evaluering af det 
fælles Eurostars-program22 udarbejdet af 
en gruppe af uafhængige eksperter to år 
efter programmets start. Eksperternes 
generelle holdning var, at Eurostars-
programmet opfylder målsætningerne, 
tilfører værdi til europæiske 
forskningsintensive små og mellemstore 
virksomheder (i det følgende "SMV'er") og 
bør videreføres efter 2013. En række 
anbefalinger til at forbedre programmet 
blev fremsat, som især vedrørte behovet for 
yderligere integration mellem nationale 
programmer og forbedringer af de 
operationelle resultater for at sikre kortere 
tid inden kontraktindgåelse og mere 
gennemsigtighed i procedurerne.

(4) I april 2012 fremlagde Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om den foreløbige evaluering af det 
fælles Eurostars-program22 udarbejdet af 
en gruppe af uafhængige eksperter to år 
efter programmets start. Eksperternes 
generelle holdning var, at Eurostars-
programmet opfylder målsætningerne, 
tilfører værdi til europæiske 
forskningsintensive små og mellemstore 
virksomheder (i det følgende "SMV'er") og 
bør videreføres efter 2013. Det vurderes 
også, at programmet opfylder en række
reelle behov hos SMV'er, der er engageret 
i forskning og udvikling; det har tiltrukket 
en lang række ansøgninger, så antallet af 
støtteberettigede projekter overstiger det 
oprindelige budget. En række anbefalinger 
til at forbedre programmet blev fremsat, 
som især vedrørte behovet for yderligere 
integration mellem nationale programmer 
og forbedringer af de operationelle 
resultater for at sikre kortere tid inden 
kontraktindgåelse og mere 
gennemsigtighed i procedurerne.

__________________ __________________
22 KOM(2011) 186 af 8.4.2011. 22 KOM(2011) 186 af 8.4.2011.

Or. ro

Ændringsforslag 20
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I overensstemmelse med Rådets 
afgørelse …/2013/EU af … 2013 om 
særprogrammet til gennemførelse af 
Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)24 kan 

(6) I overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. .../2013 af ... 2013 om Horisont 2020 
og Rådets afgørelse …/2013/EU af … 
2013 om særprogrammet til gennemførelse 
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der tilvejebringes støtte til en 
foranstaltning, der bygger på det fælles 
Eurostars-program, og som tilpasser det til 
retningslinjerne i den foreløbige 
evaluering.

af Horisont 2020 – rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)24 kan 
der tilvejebringes støtte til en 
foranstaltning, der bygger på det fælles 
Eurostars-program, og som tilpasser det til 
retningslinjerne i den foreløbige 
evaluering.

__________________ __________________
24 EUT … [SP H2020]. 24 EUT … [SP H2020].

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke kun indføjes en henvisning til særprogrammet, men også til rammeprogrammet 
med henblik på at godtgøre overholdelse af rammeprogrammets artikel 20 og de deri fastsatte 
principper.

Ændringsforslag 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Eurostars-2-programmet (i det følgende
"Eurostars-2") tilpasset Europa 2020-
strategien, det dermed relaterede 
flagskibsinitiativ "Innovation i EU"25 og
"Det europæiske forskningsrum: et styrket 
partnerskab om videnskabelig topkvalitet 
og vækst"26 vil sigte mod at støtte 
forskningsintensive SMV'er ved at 
samfinansiere deres markedsorienterede 
forskningsprojekter på ethvert område. I 
kombination med aktiviteterne under 
målsætningen "Førende støtteteknologi" i 
Horisont 2020-rammeprogrammet vil det 
bidrage til at nå målene for delen
"Industrielt lederskab" i dette program med 
henblik på at fremskynde udvikling af 
teknologier og innovation, som vil danne 
grundlag for fremtidens virksomheder og 
hjælpe europæiske SMV'er med at vokse 
og blive til førende virksomheder på 

(7) Eurostars-2-programmet (i det følgende
"Eurostars-2") tilpasset Europa 2020-
strategien, det dermed relaterede 
flagskibsinitiativ "Innovation i EU"25 og
"Det europæiske forskningsrum: et styrket 
partnerskab om videnskabelig topkvalitet 
og vækst"26 vil sigte mod at støtte 
forskningsintensive SMV'er ved at 
samfinansiere deres markedsorienterede 
forskningsprojekter på ethvert område. I 
kombination med aktiviteterne under 
målsætningen "Førende støtteteknologi" i 
Horisont 2020-rammeprogrammet vil det 
bidrage til at nå målene for delen
"Industrielt lederskab" i dette program med 
henblik på at fremskynde udvikling af 
teknologier og innovation, som vil danne 
grundlag for fremtidens virksomheder og 
hjælpe europæiske SMV'er med at vokse 
og blive til førende virksomheder på 
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verdensplan. Som led i forbedringerne af 
det tidligere Eurostars-program bør 
Eurostars-2 sigte mod at forkorte den tid, 
der medgår til kontraktindgåelse, sikre 
bedre integration og strammere, 
gennemsigtig og mere effektiv 
administration, hvilket i sidste instans vil 
være til fordel for forskningsintensive 
SMV'er.

verdensplan. Som led i forbedringerne af 
det tidligere Eurostars-program bør 
Eurostars-2 sigte mod at forkorte den tid, 
der medgår til kontraktindgåelse, sikre 
bedre integration og strammere, 
gennemsigtig og mere effektiv 
administration, hvilket i sidste instans vil 
være til fordel for forskningsintensive 
SMV'er. Det er afgørende for Eurostars-
2's succes at holde fast i bottom-up-
karakteren og den virksomhedsstyrede 
dagsorden med hovedfokus på 
markedspotentialet fra det tidligere 
Eurostars-program.

__________________ __________________
25 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2010. 25 KOM(2010) 546 endelig af 6.10.2010.
26 KOM(2012) 392 endelig af 17.7.2012. 26 KOM(2012) 392 endelig af 17.7.2012.

Or. en

Begrundelse

To af nøgleelementerne bag Eurostars-programmets succes var dets bottom-up-karakter og 
dets virksomhedsstyrede dagsorden.

Ændringsforslag 22
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Eftersom det overordnede mål med 
Horisont 2020 er at opnå større 
forenkling og harmonisering af Europas 
støtteordninger til forskning og 
innovation, bør varigheden af alle 
offentlig-offentlige partnerskaber 
finansieret under Horisont 2020 tilpasses 
rammeprogrammets varighed for at 
forhindre, at forskellige regelsæt løber 
parallelt samt undgå yderligere 
administrative byrder for deltagere og 
EU-organer i fremtiden.
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Or. en

Ændringsforslag 23
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Deltagerlandene vil bidrage til 
gennemførelsen af Eurostars-2 i den 
periode, som Eurostars-2 dækker (2014-
2024).

(9) Deltagerlandene vil bidrage til 
gennemførelsen af Eurostars-2 i den 
periode, som Eurostars-2 dækker (2014-
2020).

Or. en

Begrundelse

Det parallelle system med to generationer af P2P'er, der foretager indkaldelser fra 2020 og 
frem, vil medføre administrative omkostninger, bidrage til kompleksiteten vedrørende EU-
forskningsmidler og sløre de faktiske finansieringsbeløb, der årligt afsættes. P2P'ernes 
varighed bør derfor tilpasses Horisont 2020 og de kommende rammeprogrammer.

Ændringsforslag 24
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Ethvert land, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som ikke er 
tilknyttet Horisont 2020, kan blive et 
Eurostars-2-partnerland.

Or. en

Ændringsforslag 25
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "forskningsintensiv SMV": en SMV, 
der geninvesterer mindst 10 % af sin 
omsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter eller anvender mindst 
10 % af sine fuldtidsækvivalenter (FTE) til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

2) "forsknings- og udviklingsintensiv
SMV": en SMV, der geninvesterer mindst 
10 % af sin omsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter eller anvender mindst 
10 % af sine fuldtidsækvivalenter (FTE) til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, eller 
som enten har mindst fem 
fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med 
højst 100 fuldtidsækvivalenter) eller ti 
fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med 
over 100 fuldtidsækvivalenter).

Or. en

Ændringsforslag 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "forskningsintensiv SMV": en SMV, der 
geninvesterer mindst 10 % af sin 
omsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter eller anvender mindst 
10 % af sine fuldtidsækvivalenter (FTE) til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

2) "forskningsintensiv SMV": en SMV, der 
geninvesterer mindst 10 % af sin 
omsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter eller anvender mindst 
10 % af sine fuldtidsækvivalenter (FTE) til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, eller 
som enten har mindst fem 
fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med 
højst 100 fuldtidsækvivalenter) eller ti 
fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med 
over 100 fuldtidsækvivalenter) dedikeret 
til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Det vil især støtte de traditionelle sektorer såsom fremstillingsvirksomheder og 
agroindustrien, der ofte er arbejdskraftintensive med få F&U-fuldtidsækvivalenter (mindre 
end 10 %), og give dem mulighed for at deltage i internationalt F&U-samarbejde.
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Ændringsforslag 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "forskningsintensiv SMV": en SMV, der 
geninvesterer mindst 10 % af sin 
omsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter eller anvender mindst 
10 % af sine fuldtidsækvivalenter (FTE) til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

2) "forskningsintensiv SMV": en SMV, der 
geninvesterer mindst 10 % af sin 
omsætning i forsknings- og 
udviklingsaktiviteter eller anvender mindst 
10 % af sine fuldtidsækvivalenter (FTE) til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, eller 
som enten har mindst fem 
fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med 
højst 100 fuldtidsækvivalenter) eller ti 
fuldtidsækvivalenter (for SMV'er med 
over 100 fuldtidsækvivalenter)..

Or. en

Begrundelse

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Ændringsforslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aktiviteterne gennemføres i et 
tværnationalt samarbejde mellem 
forskningsintensive SMV'er, eller som 
omfatter andre aktører i innovationskæden
(f.eks. universiteter eller 

a) aktiviteterne gennemføres i et 
tværnationalt samarbejde mellem 
forskningsintensive SMV'er, eller som 
omfatter andre aktører i innovationskæden
(f.eks. universiteter eller 
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forskningsorganisationer) forskningsorganisationer), eller af SMV'er, 
der planlægger at engagere sig i 
forskning og investere mindst 10 % af 
overskuddet i forskning og innovation

Or. ro

Ændringsforslag 29
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ethvert land, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som ikke er 
tilknyttet Horisont 2020, kan blive et 
Eurostars-2-partnerland, forudsat at det 
opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra 
c). De lande, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som opfylder denne 
betingelse, anses for partnerlande i 
forbindelse med denne afgørelse. Disse 
partnerlande er ikke berettigede til 
finansielle EU-bidrag under Eurostars-2.

Or. en

Ændringsforslag 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ethvert land, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som ikke er 
tilknyttet Horisont 2020, kan blive et 
Eurostars-2-partnerland, forudsat at det 
opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra 
c). De lande, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som opfylder disse 
betingelser, anses for partnerstater i 
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forbindelse med denne afgørelse. Disse 
partnerstater er imidlertid ikke berettigede 
til finansielle EU-bidrag under Eurostars-
2.

Or. en

Begrundelse

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Ændringsforslag 31
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ethvert land, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som ikke er 
tilknyttet Horisont 2020, kan blive et 
Eurostars-2-partnerland, forudsat at det 
opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra 
c). De lande, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som opfylder denne 
betingelse, anses for partnerlande i 
forbindelse med denne afgørelse. Disse 
partnerlande er ikke berettigede til 
finansielle EU-bidrag under Eurostars-2.

Or. en

Ændringsforslag 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
2a. Ethvert land, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som ikke er 
tilknyttet Horisont 2020, kan blive et 
Eurostars-2-partnerland, forudsat at det 
opfylder betingelsen i artikel 6, stk. 1, litra 
c). De lande, der er medlem af eller 
associeret Eureka, og som opfylder disse 
betingelser, anses for partnerstater i 
forbindelse med denne afgørelse. Disse 
partnerstater er ikke berettigede til 
finansielle EU-bidrag under Eurostars-2.

Or. en

Begrundelse

Da Eurostars er et fælles program mellem Kommissionen og Eureka, skal ethvert land, der er 
medlem af eller associeret Eureka, være berettiget til at blive et Eurostars-2-partnerland.

Ændringsforslag 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU's maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til Eurostars-2 
er 287 mio. EUR30. Bidraget betales over 
bevillingerne i Den Europæiske Unions 
almindelige budget til de relevante dele af
særprogrammet om gennemførelse af 
Horisont 2020-rammeprogrammet, som er 
oprettet ved afgørelse …/2013/EU i 
overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, 
litra c), nr. vi), og artikel 60 og 61 i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1. EU's maksimale finansielle bidrag, 
herunder EFTA-bevillinger, til Eurostars-2 
er 251,125 mio. EUR30. Bidraget betales 
over bevillingerne i Den Europæiske 
Unions almindelige budget til "Innovation 
i SMV'er" under særprogrammet om 
gennemførelse af Horisont 2020-
rammeprogrammet, som er oprettet ved 
afgørelse …/2013/EU i overensstemmelse 
med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. vi), og 
artikel 60 og 61 i forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/2012.

__________________ __________________
30 Beløbet er vejledende og vil afhænge af 
det endelige beløb for GD Forskning og 

30 Beløbet er vejledende og vil afhænge af 
det endelige beløb for GD Forskning og 
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Innovation til målet "Innovation i SMV'er" 
under del 2, Industrielt lederskab, som 
godkendes endeligt af budgetmyndigheden 
i den endelige udgave af 
finansieringsoversigten.

Innovation til målet "Innovation i SMV'er" 
under del 2, Industrielt lederskab, som 
godkendes endeligt af budgetmyndigheden 
i den endelige udgave af 
finansieringsoversigten.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at budgettet til P2P'er og OPP'er nedskæres med 12,5 % som følge af 
den samlede reduktion af finansieringsrammen for Horisont 2020 i den flerårige finansielle 
ramme. Dette sker for ikke at skade den følsomme balance mellem finansiering af 
samarbejdsforskning i transport på den ene side og finansiering af partnerskaber på den 
anden side. Derudover skal også nævnes finansieringskilden inden for rammerne af Horisont 
2020.

Ændringsforslag 34
Miloslav Ransdorf

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at overskride det maksimale beløb, 
der er fastsat i stk. 1, svarer EU's bidrag til 
en tredjedel af deltagerlandenes bidrag, jf. 
artikel 7, stk. 1, litra a). Det skal dække 
administrative omkostninger og 
driftsomkostninger.

2. Uden at overskride det maksimale beløb, 
der er fastsat i stk. 1, svarer EU's bidrag
som hovedregel til en tredjedel af 
deltagerlandenes bidrag, jf. artikel 7, stk. 1, 
litra a). Det skal dække administrative 
omkostninger og driftsomkostninger. Hvis 
der er behov for at justere EU's bidrag i 
programmets løbetid, bør der gives en vis 
fleksibilitet for individuelle indkaldelser. I 
dette tilfælde kan Unionens bidrag 
maksimalt udgøre halvdelen af 
deltagerlandenes bidrag

Or. en

Ændringsforslag 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at overskride det maksimale beløb, 
der er fastsat i stk. 1, svarer EU's bidrag til
en tredjedel af deltagerlandenes bidrag, jf. 
artikel 7, stk. 1, litra a). Det skal dække 
administrative omkostninger og 
driftsomkostninger.

2.  Uden at overskride det maksimale 
beløb, der er fastsat i stk. 1, svarer EU's 
bidrag til op til halvdelen af 
deltagerlandenes bidrag, jf. artikel 7, stk. 1, 
litra a).30a Det skal dække
driftsomkostninger, herunder 
omkostningerne ved evaluering af forslag, 
samt administrative omkostninger.

__________________
30a Et EU-bidrag på halvdelen af 
deltagerlandenes bidrag svarer til en 
supplerende rate på 33 %.

Or. en

Ændringsforslag 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at overskride det maksimale beløb, 
der er fastsat i stk. 1, svarer EU's bidrag til
en tredjedel af deltagerlandenes bidrag, jf. 
artikel 7, stk. 1, litra a). Det skal dække 
administrative omkostninger og 
driftsomkostninger.

2. Uden at overskride det maksimale beløb, 
der er fastsat i stk. 1, svarer EU's bidrag til
op til halvdelen af deltagerlandenes bidrag, 
jf. artikel 7, stk. 1, litra a). Det skal dække
driftsomkostninger, herunder 
omkostningerne ved evaluering af forslag, 
samt administrative omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Andre artikel 185-programmer (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) har en betydelig større tillægsrate 
svarende til 50 % af alle de offentlige midler (100 % sammenlignet med medlemsstaternes 
midler), sammenlignet med 25 % for Eurostars-2. En supplerende rate på 33 % for 
Eurostars-2 (der repræsenterer op til 50 % af medlemsstaternes midler) vil give mere 
ligebehandling blandt artikel 185-programmer. Den supplerende rate bliver fleksibel, og den 
justeres af den højtstående gruppe for Eurostars i programmets løbetid for at kunne følge med
succesen.
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Ændringsforslag 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Højst 2 % af EU's finansielle bidrag kan 
bruges som bidrag til de administrative 
omkostninger ved Eurostars-2. 
Deltagerlandene dækker alle andre
administrative omkostninger til 
gennemførelsen af Eurostars-2.

3. Højst 6 % af EU's finansielle bidrag kan 
bruges som bidrag til de administrative 
omkostninger og 
projektevalueringsomkostningerne ved 
Eurostars-2. Deltagerlandene dækker de 
nationale administrative omkostninger til 
gennemførelsen af Eurostars-2.

Or. en

Ændringsforslag 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Højst 2 % af EU's finansielle bidrag kan 
bruges som bidrag til de administrative 
omkostninger ved Eurostars-2. 
Deltagerlandene dækker alle andre
administrative omkostninger til 
gennemførelsen af Eurostars-2.

3. Højst 4 % af EU's finansielle bidrag kan 
bruges som bidrag til de administrative 
omkostninger ved Eurostars-2. 
Deltagerlandene dækker de nationale
administrative omkostninger til 
gennemførelsen af Eurostars-2.

Or. en

Begrundelse

Omkostningerne forventes for gennemførelsesorganet (Eureka-sekretariatet) at nå op på 19 
mio. EUR i perioden 2014-2023, hvoraf 11 mio. EUR er administrative omkostninger og 8 
mio. EUR er evalueringsomkostninger. Det foreslås derfor, at op til 4 % af EU's supplerende 
betalinger øremærkes til administrative omkostninger (4 % af 287 mio. EUR = 11,5 mio. 
EUR). Da evalueringsomkostningerne betragtes som driftsomkostninger, er det nødvendigt at 
præcisere, at de er fuldt ud dækket gennem EU's supplerende betalinger.
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Ændringsforslag 39
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at deltagerlandene påviser, at de har 
oprettet Eurostars-2 i overensstemmelse 
med de mål og forskningsprioriteter for 
"innovation i SMV'er", som er fastsat i 
artikel 20 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr…./2013 af …
2013 om oprettelse af Horisont 2020 og 
Rådets afgørelse 2013/.../EU af ... 2013 
om et særprogram til gennemførelse af 
Horisont 2020 - rammeprogram for 
forskning og innovation (2014-2020)

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger, at der bør være stor sammenhæng mellem P2P'ernes aktiviteter 
og de forskningsprioriteter, der er defineret i Horisont 2020-rammeprogrammet.

Ændringsforslag 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 - litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at deltagerlandene, repræsenteret ved 
Eureka-sekretariatet, dokumenterer, at 
programmet er udarbejdet i 
overensstemmelse med bottom up-
tilgangen i Eurostars-2

Or. en

Ændringsforslag 41
Christian Ehler
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) at deltagerlandene påviser, at de har 
oprettet Eurostars-2 i overensstemmelse 
med de almindelige principper, som 
Horisont 2020-rammeprogrammet bygger 
på

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse fremhæver betydningen af, at P2P'er overholder de almindelige principper, 
som Horisont 2020-rammeprogrammet bygger på, såsom den frie brugsret, ligestilling 
mellem kønnene og ikkeforskelsbehandling, og som der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandlingerne.

Ændringsforslag 42
Christian Ehler

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) at deltagerlandene dokumenterer, at 
de har oprettet Eurostars-2 i 
overensstemmelse med de betingelser, som 
er fastsat i artikel 20 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr…./2013 af … 2013 om oprettelse af 
Horisont 2020

Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse understreger de vigtige principper, der opnåedes enighed om under Horisont 
2020-forhandlingerne om P2P'er, og de resultater, som disse initiativer skal opnå.

Ændringsforslag 43
Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at Eureka-sekretariatet demonstrerer sin 
kapacitet til at gennemføre Eurostars-2, 
herunder at modtage, tildele og overvåge 
EU's finansielle bidrag i forbindelse med 
indirekte forvaltning af EU's budget i 
overensstemmelse med artikel 58, 60 og 61 
i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

d) at Eureka-sekretariatet demonstrerer sin 
kapacitet til at gennemføre Eurostars-2, 
herunder at modtage, tildele og overvåge 
EU's finansielle bidrag i forbindelse med 
indirekte forvaltning af EU's budget i 
overensstemmelse med artikel 58, 60 og 61 
i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
samtidig med at man fuldt ud respekterer 
bottom up-tilgangen i Eurostars-2-
programmet

Or. en

Ændringsforslag 44
Patrizia Toia

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbedrede naturaliebidrag fra 
offentlige myndigheder, navnlig offentlige 
forskningsorganer, i overensstemmelse 
med nationale forskningsparametre.

Or. it

Ændringsforslag 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I overensstemmelse med principperne 
om gennemsigtighed og 
ikkeforskelsbehandling som fastsat i 
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artikel 60, stk. 1, og artikel 128, stk. 1, i 
forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
skal forslagsindkaldelser, som er 
organiseret af Eurostars-2, offentliggøres 
på den webbaserede Horisont 2020-
deltagerportal.

Or. en

Begrundelse

Under Horisont 2020-trepartsforhandlingerne blev institutionerne enige om at skabe større 
sammenhæng mellem alle indkaldelsesmuligheder, der finansieres under Horisont 2020. I den 
forbindelse lovede Kommissionen at fremme offentliggørelsen af forslagsindkaldelser, der er 
organiseret af OPP'er og P2P'er på Horisont 2020-deltagerportalen. Dette ændringsforslag 
har til formål at lave en selvforpligtelse om til et lovkrav, der sikrer, at ansøgerne har adgang 
til enkle og tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til afgørelse
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
Eurostars-2. Kommissionen udarbejder en 
rapport over denne evaluering, som 
indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018.

1. Senest den 31. december 2017 foretager 
Kommissionen en foreløbig evaluering af 
Eurostars-2. Kommissionen udarbejder en 
rapport over denne evaluering, som 
indeholder konklusionerne på 
Kommissionens evaluering og dens 
bemærkninger. Kommissionen forelægger 
Europa-Parlamentet og Rådet rapporten 
senest den 30. juni 2018. Den foreløbige 
evaluering af Eurostars-2 udgør en del af 
og indgår i den foreløbige evaluering af 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 47
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til afgørelse
Bilag I – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Når prioriteringslisten er godkendt, 
finansierer de enkelte deltagerlande deres 
nationale deltagere i de projekter, der er 
udvalgt til finansiering, gennem det 
udpegede nationale finansieringsorgan, idet 
man på alle måder bestræber sig på at 
sikre, at de højest prioriterede 50 projekter 
og mindst 50-75 % af projekterne over 
tærsklerne modtager finansiering. 
Deltagernes økonomiske bidrag beregnes i 
henhold til finansieringsreglerne i 
Eurostars-2-deltagerlandets nationale 
program. Eureka-sekretariatet overfører 
EU's økonomiske bidrag til de nationale 
finansieringsorganer på den betingelse, at
de nationale finansieringsorganer har ydet 
deres økonomiske bidrag til projekterne.

8. Når prioriteringslisten er godkendt, 
finansierer de enkelte deltagerlande deres 
nationale deltagere i de projekter, der er 
udvalgt til finansiering, gennem det 
udpegede nationale finansieringsorgan, idet 
man på alle måder bestræber sig på at 
sikre, at de højest prioriterede 100
projekter og mindst 65-75 % af projekterne 
over tærsklerne modtager finansiering. 
Deltagernes økonomiske bidrag beregnes i 
henhold til finansieringsreglerne i 
Eurostars-2-deltagerlandets nationale 
program. Eureka-sekretariatet overfører 
EU's økonomiske bidrag til de nationale 
finansieringsorganer på den betingelse, at 
de nationale finansieringsorganer har ydet 
deres økonomiske bidrag til projekterne.

Or. ro


