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Ändringsförslag 18
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr…/2013 av den … 201320, (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att bidra till stärkandet
av offentlig-privata partnerskap, bland 
annat genom unionens deltagande i 
program som genomförs av flera 
medlemsstater i enlighet med artikel 185 i 
fördraget.

(2) Syftet med Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020), inrättat genom 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr …/2013 av den … 201320, (nedan 
kallat ramprogrammet Horisont 2020) är 
att uppnå en större effekt på forskning och 
innovation genom att utveckla närmare 
synergier, öka samordningen och undvika 
onödig överlappning med internationella, 
nationella och regionala 
forskningsprogram. Offentlig-offentliga
partnerskap, bland annat unionens 
deltagande i program som genomförs av 
flera medlemsstater i enlighet med 
artikel 185 i fördraget, bör uppnå dessa 
mål, uppfylla de villkor som anges i den 
förordningen, särskilt i artikel 20, och 
vara helt förenliga med de allmänna 
principerna i Horisont 2020.

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

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller partnerskapen mellan offentliga aktörer och vad de bör 
åstadkomma.

Ändringsförslag 19
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I april 2012 lade kommissionen fram 
rapporten Preliminär utvärdering av det 
gemensamma programmet Eurostars22 som 
utarbetats av en grupp av oberoende 
experter två år efter programmets start. 
Experternas allmänna åsikt var att 
Eurostarsprogrammet uppnår målen, ger 
mervärde för europeiska 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag och bör fortsätta efter 2013. 
Experterna lämnade ett antal 
rekommendationer om förbättringar, främst 
om behovet av ytterligare integration av de 
nationella programmen och driftsmässiga 
förbättringar för att förkorta tiden från 
ansökan till kontrakt och öka insynen i 
förfarandena.

(4) I april 2012 lade kommissionen fram 
rapporten Preliminär utvärdering av det 
gemensamma programmet Eurostars22 som 
utarbetats av en grupp av oberoende 
experter två år efter programmets start. 
Experternas allmänna åsikt var att 
Eurostarsprogrammet uppnår målen, ger 
mervärde för europeiska 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag och bör fortsätta efter 2013. 
Programmet anses också tillgodose ett 
antal verkliga behov hos små och 
medelstora företag som arbetar med 
forskning och utveckling. Ett stort antal 
ansökningar har tagits emot, och antalet 
stödberättigade projekt överstiger den 
ursprungliga budgeten. Experterna 
lämnade ett antal rekommendationer om 
förbättringar, främst om behovet av 
ytterligare integration av de nationella 
programmen och driftsmässiga 
förbättringar för att förkorta tiden från 
ansökan till kontrakt och öka insynen i 
förfarandena.

__________________ __________________
22 COM(2011)0186, 8 april 2011. 22 COM(2011)0186, 8 april 2011.

Or. ro

Ändringsförslag 20
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I enlighet med rådets beslut 
2013/…/EU av den … 2013 om inrättande 
av ett enda särskilt program för 

(6) I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr .../2013 av 
den ... 2013 om inrättande av 
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genomförandet av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)24 kan stöd ges till 
åtgärder för att bygga upp det 
gemensamma programmet Eurostars och 
omfokusera det i den riktning som anges i 
den preliminära utvärderingen av 
programmet.

Horisont 2020 och rådets beslut 
2013/…/EU av den … 2013 om inrättande 
av ett enda särskilt program för 
genomförandet av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020)24 kan stöd ges till 
åtgärder för att bygga upp det 
gemensamma programmet Eurostars och 
omfokusera det i den riktning som anges i 
den preliminära utvärderingen av 
programmet.

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

Or. en

Motivering

Det bör inte bara ges en hänvisning till det särskilda programmet utan även till 
ramprogrammet, eftersom det är viktigt för att bevisa efterlevnaden av artikel 20 i 
ramprogrammet och de principer som anges där.

Ändringsförslag 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Syftet med programmet Eurostars-2 
(nedan kallat Eurostars-2), som är kopplat 
till Europa 2020-strategin, 
flaggskeppsinitiativet 
”Innovationsunionen”25 och ”Ett stärkt 
partnerskap för det europeiska området för 
forskningsverksamhet syftande till 
vetenskaplig excellens och tillväxt”26, 
kommer att vara att stödja 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag genom medfinansiering av 
marknadsorienterade forskningsprojekt 
inom alla områden. På så sätt och i 
kombination med verksamheterna inom 
ramen för målet ”Ledarskap inom 

(7) Syftet med programmet Eurostars-2 
(nedan kallat Eurostars-2), som är kopplat 
till Europa 2020-strategin, 
flaggskeppsinitiativet 
”Innovationsunionen”25 och ”Ett stärkt 
partnerskap för det europeiska området för 
forskningsverksamhet syftande till 
vetenskaplig excellens och tillväxt”26, 
kommer att vara att stödja 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag genom medfinansiering av 
marknadsorienterade forskningsprojekt 
inom alla områden. På så sätt och i 
kombination med verksamheterna inom 
ramen för målet ”Ledarskap inom 
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möjliggörande teknik och industriteknik” i 
ramprogrammet Horisont 2020 kommer
Eurostars-2 att bidra till målen i delen 
”Industriellt ledarskap” i Horisont 2020 
som syftar till att påskynda utveckling av 
teknik och innovationer som kommer att 
ligga till grund för morgondagens företag 
och hjälpa innovativa europeiska små och 
medelstora företag att växa till 
världsledande företag. Som ett led i 
förbättringarna av det föregående 
Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 
inriktas på kortare tid från ansökan till 
kontrakt, starkare integration och en 
smidig, öppen och mer effektiv förvaltning 
till fördel för forskningsverksamma små 
och medelstora företag.

möjliggörande teknik och industriteknik” i 
ramprogrammet Horisont 2020 kommer 
Eurostars-2 att bidra till målen i delen 
”Industriellt ledarskap” i Horisont 2020 
som syftar till att påskynda utveckling av 
teknik och innovationer som kommer att 
ligga till grund för morgondagens företag 
och hjälpa innovativa europeiska små och 
medelstora företag att växa till 
världsledande företag. Som ett led i 
förbättringarna av det föregående 
Eurostarsprogrammet bör Eurostars-2 
inriktas på kortare tid från ansökan till 
kontrakt, starkare integration och en 
smidig, öppen och mer effektiv förvaltning 
till fördel för forskningsverksamma små 
och medelstora företag. Att behålla 
bottom-up-strategin och den affärsdrivna 
dagordningen med ett huvudfokus på 
marknadspotential från det föregående 
Eurostarsprogrammet är nyckeln till 
framgång för Eurostars-2.

__________________ __________________
25 COM(2010)0546, 6.10.2010. 25 COM(2010)0546, 6.10.2010.
26 COM(2012)0392, 17.7.2012. 26 COM(2012)0392, 17.7.2012.

Or. en

Motivering

Två av huvudfaktorerna bakom Eurostarsprogrammets framgång var dess bottom-up-strategi 
och dess affärsdrivna dagordning.

Ändringsförslag 22
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Med hänsyn till det övergripande 
målet för Horisont 2020 att avsevärt 
förenkla och harmonisera finansieringen 
av forskning och innovation på EU-nivå, 
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bör löptiden för alla offentlig-offentliga 
partnerskap som finansieras under 
Horisont 2020 anpassas till 
ramprogrammets löptid, i syfte att 
undvika att olika regelverk löper parallellt 
och därmed belastar deltagarna med 
ytterligare administrativa bördor i 
framtiden.

Or. en

Ändringsförslag 23
Christian Ehler

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) De deltagande staterna har för avsikt att 
bidra till genomförandet av Eurostars-2 
under den period som programmet omfattar 
(2014–2024).

(9) De deltagande staterna har för avsikt att 
bidra till genomförandet av Eurostars-2 
under den period som programmet omfattar 
(2014–2020).

Or. en

Motivering

Två generationer av partnerskap mellan offentliga aktörer med parallella 
ansökningsomgångar från 2020 och framåt skulle medföra administrativa kostnader, göra 
EU:s forskningsfinansiering ännu mer komplex och dölja de faktiska beloppen av spenderade 
medel per år. Löptiden för partnerskapen mellan offentliga aktörer bör därför anpassas till 
löptiden för Horisont 2020 och framtida ramprogram.

Ändringsförslag 24
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Alla Eurekamedlemmar eller 
associerade länder som inte är 
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associerade med Horisont 2020 får bli ett 
partnerland inom Eurostars-2.

Or. en

Ändringsförslag 25
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) forskningsverksamma små och 
medelstora företag: små och medelstora 
företag som återinvesterar minst 10 % av 
sin omsättning i forsknings- och 
utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 
10 % heltidsekvivalenter åt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet.

2) forsknings- och utvecklingsverksamma
små och medelstora företag: små och 
medelstora företag som återinvesterar 
minst 10 % av sin omsättning i forsknings-
och utvecklingsverksamhet eller ägnar 
minst 10 % av sina heltidsekvivalenter åt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet
eller antingen har minst fem 
heltidsekvivalenter (för små och 
medelstora företag med högst 
100 heltidsekvivalenter) eller tio 
heltidsekvivalenter (för små och 
medelstora företag med mer än 
100 heltidsekvivalenter).

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) forskningsverksamma små och 
medelstora företag: små och medelstora 
företag som återinvesterar minst 10 % av 
sin omsättning i forsknings- och 
utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 
10 % heltidsekvivalenter åt forsknings- och 

2) forskningsverksamma små och 
medelstora företag: små och medelstora 
företag som återinvesterar minst 10 % av 
sin omsättning i forsknings- och 
utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 
10 % heltidsekvivalenter åt forsknings- och 
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utvecklingsverksamhet. utvecklingsverksamhet eller antingen har 
minst fem heltidsekvivalenter (för små 
och medelstora företag med högst 
100 heltidsekvivalenter) eller tio 
heltidsekvivalenter (för små och 
medelstora företag med mer än 
100 heltidsekvivalenter) som tillägnas 
forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Or. en

Motivering

Detta kommer framför allt att gynna de traditionella sektorerna såsom tillverkningsindustrin 
och jordbrukets förädlingsindustri som ofta är arbetsintensiva med få heltidsekvivalenter 
inom FoU (mindre än 10 %) och göra det möjligt för dem att delta i internationella FoU-
företag.

Ändringsförslag 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) forskningsverksamma små och 
medelstora företag: små och medelstora 
företag som återinvesterar minst 10 % av 
sin omsättning i forsknings- och 
utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 
10 % heltidsekvivalenter åt forsknings- och 
utvecklingsverksamhet.

2) forskningsverksamma små och 
medelstora företag: små och medelstora 
företag som återinvesterar minst 10 % av 
sin omsättning i forsknings- och 
utvecklingsverksamhet eller ägnar minst 
10 % av sina heltidsekvivalenter åt 
forsknings- och utvecklingsverksamhet
eller antingen har minst fem 
heltidsekvivalenter (för små och 
medelstora företag med högst 
100 heltidsekvivalenter) eller tio 
heltidsekvivalenter (för små och 
medelstora företag med mer än 
100 heltidsekvivalenter).

Or. en

Motivering

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
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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.

Ändringsförslag 28
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Artikel 3 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamheterna ska genomföras genom 
transnationellt samarbete mellan 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag, av företagen själva eller 
tillsammans med andra aktörer i 
innovationskedjan (t.ex. universitet och 
forskningsorganisationer).

a) Verksamheterna ska genomföras genom 
transnationellt samarbete mellan 
forskningsverksamma små och medelstora 
företag, av företagen själva eller 
tillsammans med andra aktörer i 
innovationskedjan (t.ex. universitet och 
forskningsorganisationer) eller av små och 
medelstora företag som planerar att satsa 
på forskning och investera minst 10 % av 
vinsterna i forskning och innovation.

Or. ro

Ändringsförslag 29
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla Eurekamedlemmar eller 
associerade länder som inte är 
associerade med Horisont 2020 får bli ett 
partnerland inom Eurostars-2, förutsatt 
att de uppfyller de villkor som anges i 
artikel 6.1 c. De Eurekamedlemmar eller 
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associerade länder som uppfyller detta 
villkor ska anses utgöra partnerländer 
enligt detta beslut. Dessa partnerländer 
ska inte vara berättigade till unionens 
finansiella bidrag inom ramen för 
Eurostars-2.

Or. en

Ändringsförslag 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla Eurekamedlemmar eller 
associerade Eurekaländer som inte är 
associerade med Horisont 2020 får bli 
partner inom Eurostars-2, förutsatt att de 
uppfyller de villkor som anges i artikel 
6.1 c. De Eurekamedlemmar eller 
associerade länder som uppfyller dessa 
villkor ska anses utgöra partnerländer 
enligt detta beslut. Dessa partnerländer 
ska dock inte vara berättigade till 
unionens finansiella bidrag inom ramen 
för Eurostars-2.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 31
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Alla Eurekamedlemmar eller 
associerade länder som inte är 
associerade med Horisont 2020 får bli ett 
partnerland inom Eurostars-2, förutsatt 
att de uppfyller de villkor som anges i 
artikel 6.1 c. De Eurekamedlemmar eller 
associerade länder som uppfyller detta 
villkor ska anses utgöra partnerländer 
enligt detta beslut. Dessa partnerländer 
ska inte vara berättigade till unionens 
finansiella bidrag inom ramen för 
Eurostars-2.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4
2a. Alla Eurekamedlemmar eller 
associerade Eurekaländer som inte är 
associerade med Horisont 2020 får bli 
partner inom Eurostars-2, förutsatt att de 
uppfyller de villkor som anges i artikel 
6.1 c. De Eurekamedlemmar eller 
associerade länder som uppfyller dessa 
villkor ska anses utgöra partnerländer 
enligt detta beslut. Dessa partnerländer 
ska inte vara berättigade till unionens 
finansiella bidrag inom ramen för 
Eurostars-2.
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Or. en

Motivering

Eftersom Eurostars är ett gemensamt program mellan Europeiska kommissionen och Eureka, 
bör alla Eurekamedlemsländer eller länder som är associerade med Eureka ha rätt att bli 
partner inom Eurostars-2.

Ändringsförslag 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara 287
miljoner EUR30. Bidraget ska betalas från 
anslagen i Europeiska unionens allmänna 
budget för de relevanta delarna av det 
särskilda programmet för genomförandet 
av ramprogrammet Horisont 2020, inrättat 
genom beslut … /2013/EU, i enlighet med 
artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012.

1. Det högsta unionsbidraget, inklusive 
Efta-anslag, till Eurostars-2 ska vara
251,125 miljoner EUR30. Bidraget ska 
betalas från anslagen i Europeiska 
unionens allmänna budget för ”Innovation 
i små och medelstora företag” inom det 
särskilda programmet för genomförandet 
av ramprogrammet Horisont 2020, inrättat 
genom beslut … /2013/EU, i enlighet med 
artiklarna 58.1 c vi, 60 och 61 i förordning
(EU, Euratom) nr 966/2012.

__________________ __________________
30 Beloppet är preliminärt och kommer att 
vara beroende av det slutliga beloppet för 
GD Forskning och innovation för målet 
”Innovation i små och medelstora företag” 
i del II ”Industriellt ledarskap”, som 
kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutgiltiga 
versionen av finansieringsöversikten för 
rättsakt.

30 Beloppet är preliminärt och kommer att 
vara beroende av det slutliga beloppet för 
GD Forskning och innovation för målet 
”Innovation i små och medelstora företag” 
i del II ”Industriellt ledarskap”, som 
kommer att godkännas av 
budgetmyndigheten i den slutgiltiga 
versionen av finansieringsöversikten för 
rättsakt.

Or. en

Motivering

Föredraganden föreslår att budgeten för partnerskapen mellan offentliga aktörer och de 
offentlig-privata partnerskapen ska skäras ned med 12,5 % 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 å ena sidan och 
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finansiering för partnerskapen å andra sidan. Dessutom bör den specifika finansieringskällan 
inom Horisont 2020 nämnas.

Ändringsförslag 34
Miloslav Ransdorf

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att överskrida det högsta belopp 
som anges i punkt 1 ska unionens bidrag 
motsvara en tredjedel av bidragen från de 
deltagande staterna enligt artikel 7.1 a. Det 
ska täcka administrativa kostnader och 
driftskostnader.

2. Utan att överskrida det högsta belopp 
som anges i punkt 1 ska unionens bidrag
som regel motsvara en tredjedel av 
bidragen från de deltagande staterna enligt 
artikel 7.1 a. Det ska täcka administrativa 
kostnader och driftskostnader. Om graden 
av unionens bidrag under programmets 
löptid måste anpassas bör viss flexibilitet 
ges för individuella ansökningsomgångar. 
I sådant fall skulle unionens bidrag 
kunna uppgå till högst hälften av 
bidragen från de deltagande staterna.

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att överskrida det högsta belopp 
som anges i punkt 1 ska unionens bidrag 
motsvara en tredjedel av bidragen från de 
deltagande staterna enligt artikel 7.1 a. Det 
ska täcka administrativa kostnader och 
driftskostnader.

2. Utan att överskrida det högsta belopp 
som anges i punkt 1 ska unionens bidrag 
motsvara upp till hälften av bidragen från 
de deltagande staterna enligt artikel 7.1 
a.30a Det ska täcka driftskostnader, 
inklusive kostnader för utvärdering av 
förslag, och administrativa kostnader.

__________________
30a Unionens bidrag på hälften av 
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bidragen från de deltagande staterna 
motsvarar ett tillägg på 33 %.

Or. en

Ändringsförslag 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att överskrida det högsta belopp 
som anges i punkt 1 ska unionens bidrag 
motsvara en tredjedel av bidragen från de 
deltagande staterna enligt artikel 7.1 a. Det 
ska täcka administrativa kostnader och 
driftskostnader.

2. Utan att överskrida det högsta belopp 
som anges i punkt 1 ska unionens bidrag 
motsvara upp till hälften av bidragen från 
de deltagande staterna enligt artikel 7.1 a.
Det ska täcka driftskostnader, inklusive 
kostnader för utvärdering av förslag, och
administrativa kostnader.

Or. en

Motivering

Andra artikel 185-program (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) har ett betydligt högre tillägg som 
motsvarar 50 % av de totala offentliga medlen (100 % om man jämför med medlemsstaternas 
medel), jämfört med 25 % för Eurostars-2. Ett tillägg på 33 % för Eurostars-2 (som 
motsvarar upp till 50 % av medlemsstaternas medel) skulle innebära en mer rättvis 
behandling bland artikel 185-programmen. Tillägget kommer att vara flexibelt och justeras 
av Eurostars högnivågrupp under programmets löptid för att hantera framgången.

Ändringsförslag 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Högst 2 % av unionens finansiella 
bidrag får användas för att bidra till de 
administrativa kostnaderna för Eurostars-2.
De deltagande staterna ska stå för alla 

3. Högst 6 % av unionens finansiella 
bidrag får användas för att bidra till de 
administrativa kostnaderna och 
kostnaderna för projektutvärdering för
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andra administrativa kostnader som krävs 
för genomförandet av Eurostars-2.

Eurostars-2. De deltagande staterna ska stå 
för de nationella administrativa kostnader 
som krävs för genomförandet av Eurostars-
2.

Or. en

Ändringsförslag 38
Kent Johansson, Jens Rohde

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Högst 2 % av unionens finansiella 
bidrag får användas för att bidra till de 
administrativa kostnaderna för Eurostars-2.
De deltagande staterna ska stå för alla 
andra administrativa kostnader som krävs 
för genomförandet av Eurostars-2.

3. Högst 4 % av unionens finansiella 
bidrag får användas för att bidra till de 
administrativa kostnaderna för Eurostars-2.
De deltagande staterna ska stå för de 
nationella administrativa kostnader som 
krävs för genomförandet av Eurostars-2.

Or. en

Motivering

Kostnaderna till det verkställande organet (Eurekas sekretariat) beräknas uppgå till 
19 miljoner euro över perioden 2014–2023, varav 11 miljoner är administrativa kostnader 
och 8 miljoner euro är utvärderingskostnader. Därför föreslås att upp till 4 % av 
kommissionens tillägg öronmärks för administrativa kostnader (4 % av 287 miljoner euro = 
11,5 miljoner). Eftersom utvärderingskostnaderna anses vara driftskostnader behövs ett 
förtydligande om att de täcks helt och hållet genom kommissionens tillägg.

Ändringsförslag 39
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De deltagande staterna ska visa att de 
har inrättat Eurostars-2 i enlighet med de 
mål och forskningsprioriteringar inom 
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”Innovation i små och medelstora 
företag” som fastställs i 
Europaparlamentets och rådet förordning 
(EU) nr .../2013 av den ... 2013 om 
inrättande av Horisont 2020 och rådets 
beslut 2013/.../EU av ... 2013 om 
inrättande av ett enda särskilt program 
för genomförandet av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020).

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas att det bör finnas en stark samstämdhet mellan de partnerskap 
mellan offentliga aktörer och de forskningsprioriteringar som definieras i ramprogrammet 
Horisont 2020.

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

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De deltagande staterna, som företräds 
av Eurekas sekretariat, ska bevisa att 
programmet inrättats i enlighet med 
bottom-up-strategin i Eurostars-2.

Or. en

Ändringsförslag 41
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) De deltagande staterna ska visa att de 
har inrättat Eurostars-2 i enlighet med de 
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allmänna principer som är vägledande för 
ramprogrammet Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas att partnerskapen mellan offentliga aktörer följer de allmänna 
principer som gäller för ramprogrammet Horisont 2020, såsom öppen åtkomst, jämställdhet 
och icke-diskriminering, som man kommit överens om under Horisont 2020- förhandlingarna.

Ändringsförslag 42
Christian Ehler

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) De deltagande staterna ska visa att de 
har inrättat Eurostars-2 i enlighet med de 
villkor som fastställs i artikel 20 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr .../2013 om inrättande 
av Horisont 2020.

Or. en

Motivering

Genom detta tillägg betonas de viktiga principer som man enats om under förhandlingarna 
om Horisont 2020 när det gäller partnerskapen mellan offentliga aktörer och vad de bör 
åstadkomma.

Ändringsförslag 43
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Eurekas sekretariat ska visa att det kan 
genomföra Eurostars-2, inklusive 
mottagande, fördelning och övervakning av 

d) Eurekas sekretariat ska visa att det kan 
genomföra Eurostars-2, inklusive 
mottagande, fördelning och övervakning av 
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unionens bidrag inom ramen för den 
indirekta förvaltningen av unionens budget 
i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

unionens bidrag inom ramen för den 
indirekta förvaltningen av unionens budget 
i enlighet med artiklarna 58, 60 och 61 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, 
samtidigt som bottom-up-strategin i 
Eurostars-2-programmet respekteras fullt 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 44
Patrizia Toia

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Förstärkta naturabidrag från 
offentliga myndigheter, framför allt 
offentliga forskningsorgan, i enlighet med 
nationella forskningsparametrar. 

Or. it

Ändringsförslag 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I enlighet med de principer om 
öppenhet och icke-diskriminering som 
fastställs i artiklarna 60.1 och 128.1 i 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, 
ska ansökningsomgångar som anordnas 
av Eurostars-2 offentliggöras på den 
webbaserade deltagarportalen för 
Horisont 2020.

Or. en
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Motivering

Under trepartsförhandlingarna om Horisont 2020 enades institutionerna om att främja en 
större samstämdhet för alla ansökningsomgångar som finansieras inom ramen för 
Horisont 2020. Därför lovade kommissionen att främja offentliggörandet av de 
ansökningsomgångar som anordnats av de offentlig-privata och offentlig-offentliga 
partnerskapen på deltagarportalen för Horisont 2020. Detta ändringsförslag syftar till att 
omvandla en självpåtagen förpliktelse till ett rättsligt krav, så att sökande garanteras enkel 
och lättillgänglig information.

Ändringsförslag 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till beslut
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Eurostars-2 senast den 
31 december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 30 
juni 2018.

1. Kommissionen ska göra en preliminär 
utvärdering av Eurostars-2 senast den 
31 december 2017. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om utvärderingen som 
innehåller slutsatser om utvärderingen samt 
kommissionens iakttagelser. 
Kommissionen ska översända rapporten till 
Europaparlamentet och rådet senast den 30 
juni 2018. Den preliminära utvärderingen 
av Eurostars-2 ska ingå i och 
sammanställas med den preliminära 
utvärderingen av Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 47
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till beslut
Bilaga I – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När rangordningen har godkänts ska 
varje deltagande stat finansiera sina 
nationella deltagare i de projekt som väljs 

8. När rangordningen har godkänts ska 
varje deltagande stat finansiera sina 
nationella deltagare i de projekt som väljs 
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ut för finansiering via det utsedda 
nationella finansieringsorganet. De ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de 50 högst rankade projekten och minst 
50–75 % av alla projekt över tröskeln 
finansieras. Deltagarnas finansiella bidrag 
ska beräknas enligt finansieringsreglerna 
för de nationella programmen för de stater 
som deltar i Eurostars-2. Unionens 
finansiella bidrag ska överföras av Eurekas 
sekretariat till de nationella 
finansieringsorganen under förutsättning 
att dessa har betalat sitt finansiella bidrag 
till projekten.

ut för finansiering via det utsedda 
nationella finansieringsorganet. De ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att de 100 högst rankade projekten och 
minst 65–75 % av alla projekt över 
tröskeln finansieras. Deltagarnas 
finansiella bidrag ska beräknas enligt 
finansieringsreglerna för de nationella 
programmen för de stater som deltar i 
Eurostars-2. Unionens finansiella bidrag 
ska överföras av Eurekas sekretariat till de 
nationella finansieringsorganen under 
förutsättning att dessa har betalat sitt 
finansiella bidrag till projekten.

Or. ro


