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Ændringsforslag 109
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at skabe 
industrielt lederskab, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at skabe 
velfærd for borgerne, økonomisk 
udvikling, miljømæssig bæredygtighed, 
industrielt lederskab, velstand og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

Or. en

Ændringsforslag 110
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at skabe 
industrielt lederskab, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at forbedre 
borgernes vel, sikre social, økonomisk og 
miljømæssig bæredygtighed og skabe 
industrielt lederskab, velstand, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
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sig til nøje at forenkle deltagernes adgang. "Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

Or. es

Begrundelse

Hermed introduceres en række mål, som bør opfyldes ved gennemførelsen af Horisont 2020 
og stemmer fuldt overens med målene for Europa 2020-strategien

Ændringsforslag 111
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at skabe 
industrielt lederskab, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
henblik på at bidrage direkte til at skabe 
velfærd for borgerne, social, økonomisk 
og økologisk bæredygtighed, industrielt 
lederskab, vækst og beskæftigelse i Europa 
og skal afspejle den strategiske vision i 
meddelelsen fra Kommissionen til Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget "Europa 2020-
flagskibsinitiativ Innovation i EU", 
hvorved Kommissionen forpligter sig til 
nøje at forenkle deltagernes adgang.

Or. en

Ændringsforslag 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Horisont 2020 bør gennemføres med (2) Horisont 2020 bør gennemføres med 
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henblik på at bidrage direkte til at skabe 
industrielt lederskab, vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

henblik på at bidrage direkte til at skabe 
industrielt lederskab, bæredygtig vækst og 
beskæftigelse i Europa og skal afspejle den 
strategiske vision i meddelelsen fra 
Kommissionen til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Europa 2020-flagskibsinitiativ Innovation 
i EU", hvorved Kommissionen forpligter 
sig til nøje at forenkle deltagernes adgang.

Or. en

Ændringsforslag 113
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Horisont 2020 bør støtte det europæiske 
forskningsrums virkeliggørelse og 
funktion, hvor viden, forskere og teknologi 
kan cirkulere frit, ved at styrke samarbejdet 
mellem EU og medlemsstaterne især ved at 
anvende et sammenhængende regelsæt.

(3) Horisont 2020 bør støtte det europæiske 
forskningsrums virkeliggørelse og 
funktion, hvor viden, forskere og teknologi 
kan cirkulere frit, ved at styrke samarbejdet 
både mellem EU og medlemsstaterne og 
medlemsstaterne imellem især ved at 
anvende et sammenhængende regelsæt.

Or. en

Ændringsforslag 114
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Adgang til patentansøgninger, 
standarder, publikationer og alle andre 
formidlingsredskaber, også i elektronisk 
form, der vedrører resultater af projekter 
finansieret af Horisont 2020, kræver 
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tilvejebringelse af formater, der er 
tilgængelige for alle. Tilgængelige 
formater omfatter, men er ikke begrænset 
til, magnaprint, blindskrift, letlæselige 
typer, audio, video og elektroniske 
formater.

Or. en

Begrundelse

Handicappede bør have samme adgang til patentansøgninger, standarder, publikationer og 
alle andre formidlingsredskaber, også i elektronisk form, der vedrører resultater af projekter 
finansieret af Horisont 2020, og det så meget desto mere når der er tale om offentlig 
finansiering.

Ændringsforslag 115
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Horisont 2020 bør sikre midler til 
dækning af alle de ekstraomkostninger, 
der er forbundet med handicappede 
forskeres og andre handicappede 
personers deltagelse i projekter 
finansieret af Horisont 2020. Alle 
handicapbetingede ekstraomkostninger 
skal være støtteberettigede.  Sådanne 
omkostninger omfatter, men er ikke 
begrænset til, tegnsprogstolkning, 
blindskriftformat, livetekstning, også ved 
hjælp af hurtigtastesystemer, tildeling af 
personlig hjælp og anvendelse af 
handicapvenlige bygninger til 
arrangementer.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at forskere og deltagere med et handicap kan bidrage fuldt ud til 
forskningsprojekter, der finansieres under Horisont 2020, bør EU's finansieringsregler give 
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mulighed for at yde ekstra midler til dækning af alle handicapbetingede omkostninger, der 
opfattes som rimelige tilpasningsomkostninger, i forskningspolitikker og -programmer.

Ændringsforslag 116
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Senest i 2017 skal Kommissionen 
gennemføre en midtvejsevaluering af 
reglerne for deltagelse med henblik på 
den tilstræbte forenkling af procedurerne 
og øget deltagelse i programmerne. Den 
bør indeholde en analyse af adgang til 
støttemulighederne for deltagere fra alle 
regioner og for SMV'er og af, om mænds 
og kvinders deltagelse er afbalanceret, og 
derudover bør mulighederne for 
yderligere forenklinger analyseres. På 
Kommissionens forslag kan reglerne for 
deltagelse om hensigtsmæssigt blive 
tilpasset én gang i den periode, hvor 
Horisont 2020 finder anvendelse.

Or. de

Begrundelse

Som følge af tilgangen med gennemgribende forenklinger af reglerne for deltagelse er det 
nødvendigt med en kontinuerlig evaluering med mulighed for, at lovgiveren foretager 
tilpasninger.

Ændringsforslag 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) For at sikre sammenhæng med de andre (5) For at sikre sammenhæng med de andre 
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EU-finansieringsprogrammer bør 
Horisont 2020 gennemføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets forordning (EU) nr. XX/XX 
af […] om de finansielle regler vedrørende 
Unionens årlige budget og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. X/X af […] 
om ændring af 
gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen.

EU-finansieringsprogrammer bør 
Horisont 2020 gennemføres i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets forordning (EU) nr. XX/XX 
af […] om de finansielle regler vedrørende 
Unionens årlige budget og Kommissionens 
delegerede forordning (EU) nr. X/X af […] 
om ændring af 
gennemførelsesbestemmelser til 
finansforordningen. Der bør dog sikres 
fleksibilitet til at vedtage specifikke regler, 
der tager højde for de særlige 
karakteristika ved området forskning og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for 
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet i

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for 
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet til 
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forhold til vedtagelse af reglerne, når 
særlige behov ved de pågældende 
foranstaltningers berettiger det, og hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil.

at vedtage specifikke regler i 
ekstraordinære tilfælde, når særlige behov 
ved de pågældende foranstaltninger
utvetydigt berettiger det, og hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil.
Dette gælder navnlig for at tilskynde til 
aktiviteter, der er en følge af en opstået 
mulighed, i sektorer med korte 
forsknings- og innovationscyklusser med 
henblik på at gøre det nemmere for 
SMV'er at deltage og forenkle 
procedurerne for aktiviteter, der knytter 
direkte an til resultater af støttet 
forskning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare en vis fleksibilitet i berettigede tilfælde for ikke at gøre reglerne for 
stive. Samtidig er det vigtigt, at der udelukkende kan gøres brug af den i ekstraordinære 
tilfælde.

Ændringsforslag 119
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for 
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 

(6) Der bør sikres en integreret tilgang ved 
at sammenstille aktiviteterne under det 
syvende rammeprogram for forskning, 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og 
innovation og Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) for at lette 
deltagelsen, skabe en række mere 
sammenhængende instrumenter og øge den 
videnskabelige og økonomiske virkning og 
samtidig undgå overlapning og 
fragmentering. Der bør gælde fælles regler 
for at sikre en sammenhængende ramme, 
der skal lette deltagelsen i de programmer, 
der finansieres under budgettet for 
"Horisont 2020", herunder deltagelsen i 
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programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet i 
forhold til vedtagelse af reglerne, når 
særlige behov ved de pågældende 
foranstaltningers berettiger det, og hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil.

programmer, der forvaltes af EIT, fælles 
foretagender eller andre strukturer i 
henhold til artikel 187 i TEUF eller 
deltagelse i programmer, der iværksættes 
af medlemsstaterne i henhold til artikel 185 
i TEUF. Der bør dog sikres fleksibilitet til 
at vedtage specifikke regler, når særlige 
behov ved de pågældende foranstaltninger
berettiger det, og hvis Kommissionen giver 
sit samtykke hertil, og det sker under 
behørig inddragelse af EU's 
lovgivningsmæssige myndighed og 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 120
Romana Jordan

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholdes og anvendes i 
overensstemmelse med de principper, som 
bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender. 
Sådanne foranstaltninger bør overholde 
alle retlige forpligtelser og alle etiske 
principper, hvilket indebærer at undgå 
enhver form for plagiering.

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholde og anvendes i overensstemmelse 
med de principper, som bl.a. anerkendes i
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Sådanne 
foranstaltninger bør overholde alle retlige 
forpligtelser og alle etiske principper, 
hvilket indebærer at undgå enhver form for 
plagiering. I forbindelse med 
forskningsaktiviteter bør artikel 13 i 
TEUF tages i betragtning, og brugen af 
dyr til forskning og forsøg bør reduceres 
med henblik på i sidste ende at erstatte 
brugen af dyr med noget andet.

Or. sl

Ændringsforslag 121
Britta Thomsen
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal
overholdes og anvendes i 
overensstemmelse med de principper, som 
bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender. 
Sådanne foranstaltninger bør overholde 
alle retlige forpligtelser og alle etiske 
principper, hvilket indebærer at undgå 
enhver form for plagiering.

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholde og anvendes i overensstemmelse 
med de principper, som bl.a. anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Sådanne 
foranstaltninger bør overholde alle retlige 
forpligtelser og alle etiske principper samt 
principper om integritet i forskningen, 
hvilket indebærer at undgå enhver form for 
opdigtning af data og plagiering

Or. en

Ændringsforslag 122
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholdes og anvendes i 
overensstemmelse med de principper, som 
bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender. 
Sådanne foranstaltninger bør overholde 
alle retlige forpligtelser og alle etiske 
principper, hvilket indebærer at undgå 
enhver form for plagiering.

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholde og anvendes i overensstemmelse 
med de principper, som bl.a. anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Sådanne 
foranstaltninger skal overholde alle retlige 
forpligtelser og alle etiske principper, 
hvilket indebærer at undgå enhver form for 
plagiering.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af bestemmelsens store betydning er det ikke tilstrækkeligt at anvende ordet 
"bør", idet bør kun giver udtryk for en mulighed, og der skal gives klart udtryk for en 
forpligtelse.
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Ændringsforslag 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholdes og anvendes i 
overensstemmelse med de principper, som 
bl.a. Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder anerkender. 
Sådanne foranstaltninger bør overholde 
alle retlige forpligtelser og alle etiske 
principper, hvilket indebærer at undgå 
enhver form for plagiering.

(7) Foranstaltninger, der hører under denne 
forordnings anvendelsesområde skal 
overholde og anvendes i overensstemmelse 
med de principper, som bl.a. anerkendes i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Sådanne 
foranstaltninger bør overholde alle retlige 
forpligtelser og alle etiske principper, 
hvilket indebærer at undgå enhver form for 
plagiering.

Or. en

Ændringsforslag 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Det er nødvendigt at gøre 
opmærksom på betydningen af et styrket 
kønsperspektiv i udformningen, 
gennemførelsen og resultaterne af 
Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 125
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I overensstemmelse med målene for 
internationalt samarbejde som beskrevet i 
artikel 180 og 186 i TEUF bør også 
juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer kunne deltage. 
Gennemførelsen af reglerne bør ske i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 
vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i 
TEUF og under overholdelse af 
international lov. Derudover bør 
gennemførelsen af reglerne tage behørigt 
højde for betingelserne for deltagelse af 
enheder fra EU i tredjelandsprogrammer.

(8) I overensstemmelse med målene for 
internationalt samarbejde som beskrevet i 
artikel 180 og 186 i TEUF bør også 
juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer kunne deltage. 
Gennemførelsen af reglerne bør ske i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 
vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i 
TEUF og under overholdelse af
international lov. Derudover bør 
gennemførelsen af reglerne tage behørigt 
højde for betingelserne for deltagelse af 
enheder fra EU i tredjelandsprogrammer.
Ved at sikre, at støtte ydet under Horisont 
2020 ikke er i strid med EU's 
kerneværdier, og for at fremme 
sammenhæng med EU's politik for ydre 
anliggender og udviklingspolitik fastlæges 
særlige regler for tredjelande, for hvilke 
der er en rimeligt begrundet mistanke om 
overtrædelse af menneskerettigheder, 
involvering i væbnede konflikter eller 
territoriale konflikter.

Or. en

Ændringsforslag 126
Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I overensstemmelse med målene for 
internationalt samarbejde som beskrevet i 
artikel 180 og 186 i TEUF bør også 
juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer kunne deltage. 
Gennemførelsen af reglerne bør ske i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 

(8) I overensstemmelse med målene for 
internationalt samarbejde som beskrevet i 
artikel 180 og 186 i TEUF bør også 
juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer kunne deltage. 
Gennemførelsen af reglerne bør ske i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 
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vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i 
TEUF og under overholdelse af 
international lov. Derudover bør 
gennemførelsen af reglerne tage behørigt 
højde for betingelserne for deltagelse af 
enheder fra EU i tredjelandsprogrammer.

vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i 
TEUF og under overholdelse af 
international lov. Derudover bør 
gennemførelsen af reglerne tage behørigt 
højde for betingelserne for deltagelse af 
enheder fra EU i tredjelandsprogrammer og 
tage højde for de betingelser, der er en 
følge af deltagende tredjelandes og 
internationale organisationers retlige 
rammer.

Or. en

Ændringsforslag 127
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I overensstemmelse med målene for 
internationalt samarbejde som beskrevet i 
artikel 180 og 186 i TEUF bør også 
juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer kunne deltage. 
Gennemførelsen af reglerne bør ske i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 
vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i 
TEUF og under overholdelse af 
international lov. Derudover bør 
gennemførelsen af reglerne tage behørigt 
højde for betingelserne for deltagelse af 
enheder fra EU i tredjelandsprogrammer.

(8) I overensstemmelse med målene for 
internationalt samarbejde som beskrevet i 
artikel 180 og 186 i TEUF bør også 
juridiske enheder, der er etableret i 
tredjelande, og internationale 
organisationer kunne deltage. 
Gennemførelsen af reglerne bør ske i 
overensstemmelse med foranstaltningerne 
vedtaget i henhold til artikel 75 og 215 i 
TEUF og under overholdelse af 
international lov. Derudover bør 
gennemførelsen af reglerne tage behørigt 
højde for betingelserne for deltagelse af 
enheder fra EU i tredjelandsprogrammer og 
baseres på princippet om gensidighed.

Or. en

Ændringsforslag 128
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der bør fastlægges regler for 
etablering af offentlig-private 
partnerskaber. Kommissionen opretter 
ikke flere fællesforetagender under artikel 
187 i TEUF, idet oprettelse af offentlig-
private partnerskaber bør være en 
undtagelse og begrundet ved påvisning af, 
at ingen anden type 
finansieringsmekanisme kan opfylde 
samme mål.

Or. en

Ændringsforslag 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere, især 
små og mellemstore virksomheder og 
organisationerne i civilsamfundet, 
navnlig handicaporganisationer, gennem 
forenklede procedurer skal have nem 
adgang. Den finansielle bistand fra EU kan 
ydes på forskellige måder.

Or. en

Ændringsforslag 130
Petru Constantin Luhan



PE492.762v01-00 16/162 AM\907542DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere, især 
små og mellemstore virksomheder og 
organisationerne i civilsamfundet, 
herunder også handicaporganisationer,
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

Or. en

Ændringsforslag 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder, men 
ydes altid med det mål at have størst mulig 
løftestangseffekt.

Or. en

Ændringsforslag 132
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere, især 
små og mellemstore virksomheder og 
organisationerne i civilsamfundet,
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

Or. en

Ændringsforslag 133
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere 
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

(9) Reglerne for deltagelse og formidling 
bør udgøre en sammenhængende, 
omfattende og gennemsigtig ramme, der 
kan sikre, at syvende rammeprogram 
gennemføres så effektivt som muligt, idet 
der tages hensyn til, at alle deltagere, især 
små og mellemstore virksomheder og 
organisationerne i civilsamfundet,
gennem forenklede procedurer skal have 
nem adgang. Den finansielle bistand fra 
EU kan ydes på forskellige måder.

Or. en

Ændringsforslag 134
Alyn Smith
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Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Disse regler for deltagelse og 
formidling bør også tage højde for 
SMV'ers og små midcaps' særlige 
finansieringsbehov med henblik på at 
frigøre deres fulde forsknings- og 
innovationspotentiale under behørig 
hensynstagen til de særlige karakteristika 
ved forskellige former for SMV'er og ved 
de forskellige sektorer. Reglerne for 
deltagelse bør på en passende måde gøre 
det lettere at afkorte tiden frem til 
bevilling af støtten til maksimalt seks 
måneder.
Tiden frem til bevillingen bør afkortes, 
især af hensyn til involvering af SMV'er. 
Forsøg på at gøre dette har imidlertid 
skabt problemer, hvilket kunne ses i 
forbindelse med det syvende 
rammeprogram, hvor Kommissionen 
besluttede at afkorte tiden under 
projektforhandlingerne, hvilket 
resulterede i forhastede beslutninger, især 
vedrørende konsortiumaftaler med parter 
indeholdende kompromisser, hvor der 
tidligere var mere tid til åbne drøftelser 
mellem alle berørte parter. Derfor 
medfører det for mange begrænsninger at 
fastsætte en maksimal frist.

Or. en

Ændringsforslag 135
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I betragtning af de forskellige typer 
deltagere i forskningsverdenen og disse 
forskellige deltageres særlige behov bør 
støttereglerne indeholde en yderligere 
forenkling af finansieringssatserne 
samtidig med, at den nuværende 
differentiering mellem 
universiteter/forskningscentre, 
erhvervslivet, almennyttige organisationer 
og SMV'er bibeholdes, som det er udtrykt 
klart i punkt 17 i Europa-Parlamentets 
beslutning af 11. november 2010 om 
forenkling af gennemførelsen af 
rammeprogrammerne for forskning1. 
Hvis der anvendes faktiske indirekte 
omkostninger, bør de baseres på national 
lovgivning og deltagernes sædvanlige 
regnskabsmetoder for omkostninger.
__________________
1 EUT C 74 E af 13.3.2012, s. 34

Or. en

Ændringsforslag 136
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Disse regler for deltagelse og 
formidling bør også tage højde for 
SMV'ers og små midcaps' særlige 
finansieringsbehov med henblik på at 
frigøre deres fulde forsknings- og 
innovationspotentiale under behørig 
hensynstagen til de særlige karakteristika 
ved forskellige former for SMV'er og ved 
de forskellige sektorer. Reglerne for 
deltagelse bør på behørig vis afkorte tiden 
frem til bevilling af støtten til maksimalt 
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seks måneder.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at forenkle de administrative procedurer for SMV'er og at integrere 
fleksibilitet i reglerne for at tage hensyn til deres særlige karakteristika.

Ændringsforslag 137
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Adgang til patentansøgninger, 
standarder, publikationer og alle andre 
formidlingsredskaber, også i elektronisk 
form, der vedrører resultater af forskning 
finansieret af Horisont 2020, stilles til 
rådighed i formater, der er tilgængelige 
for alle, herunder magnaprint, blindskrift, 
letlæselige typer, audio, video og 
elektroniske formater.

Or. es

Begrundelse

Handicappede skal have adgang på lige fod med andre til patentansøgninger, standarder, 
publikationer og alle andre formidlingsredskaber, også i elektronisk form, der vedrører 
resultater af projekter finansieret af Horisont 2020, navnlig når disse oplysninger er 
fremkommet ved brug af offentlige midler.

Ændringsforslag 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Adgang til patentansøgninger, 
standarder, publikationer og alle andre 
formidlingsredskaber, også i elektronisk 
form, der vedrører resultater af projekter 
finansieret af Horisont 2020, kræver 
tilvejebringelse af formater, der er 
tilgængelige for alle. Tilgængelige 
formater omfatter, men er ikke begrænset 
til, magnaprint, blindskrift, letlæselige 
typer, audio, video og elektroniske 
formater.

Or. en

Ændringsforslag 139
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Horisont 2020 bør sikre midler til 
dækning af alle de ekstraomkostninger, 
der er forbundet med handicappede 
forskeres og andre handicappede 
personers deltagelse i projekter 
finansieret af Horisont 2020.

Or. en

Ændringsforslag 140
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Almindeligvis bør perioden mellem 
tidsfristen for indgivelse af projektforslag 
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og indgåelse af støtteaftalen (tiden frem til 
bevilling af støtten) være på maksimalt 
seks måneder. Kommissionen bør 
fastsætte passende tidsfrister for 
konsortiets indgivelse af dokumenter. 

Or. de

Begrundelse

Afkortning af tiden frem til bevilling anses af mange deltagere - og navnlig af innovative 
virksomheder - som en af hovedårsagerne til at deltage i europæiske forskningsprojekter. 
Kommissionen bør dog ikke unødvendigt flytte tidspresset over på deltagerne ved at fastsætte 
urealistiske tidsfrister for indgivelse af dokumenter, idet manglende overholdelse af disse 
tidsfrister kan resultere i, at proceduren må opgives.

Ændringsforslag 141
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Kommissionen bør fortsætte sine 
bestræbelser på at forenkle procedurerne 
på de måder, som forbedrede IT-systemer 
muliggør, f.eks. ved yderligere udvidelse 
af deltagerportalen som eneste 
kontaktpunkt – fra offentliggørelsen af 
indkaldelsen af projektforslag via 
indgivelsen af dem til gennemførelsen –
for alle programmer med det formål at 
etablere en kvikskranke. 

Or. de

Begrundelse

En brugervenlig, selvforklarende webside til alle deltagere og alle trin i hele processen kan 
udgøre et væsentligt bidrag til forenkling af det at deltage i programmet og dermed indirekte 
gøre europæiske forskningsstøtte mere attraktiv.
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Ændringsforslag 142
Norbert Glante

Forslag til forordning
Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9c) Man bør i videre omfang end hidtil 
udnytte synergier mellem strukturfondene 
og Horisont 2020 for at nå målet om at 
sprede ekspertise og udvide deltagelsen. 
Dette bør gøres især ved at knytte lovende 
ekspertisecentre, der befinder sig i mindre 
innovative og mindre velfungerende 
medlemsstater og regioner, sammen med 
europæiske forskningspartnere, som er 
førende på verdensplan.

Or. de

Begrundelse

Erfaringerne fra det femte rammeprogram med at fremme ekspertisecentre i midt- og 
østeuropæiske lande, som på daværende tidspunkt var associerede lande, bør inddrages i 
brobyggende foranstaltninger. 

Ændringsforslag 143
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11 a) Det vil være klogt gradvist at 
indføre minimumsbetingelser for 
deltagelse, ifølge hvilke de medlemsstater, 
hvor de juridiske enheder er 
hjemmehørende, forpligtes til at investere 
en minimumsandel af deres BNP i 
forskning, udvikling og innovation. Dette 
krav vil bidrage til at finde en retfærdig 
balance mellem staterne og tilskynde de 
juridiske enheder til at foretage 
banebrydende forskning og arbejde for at 
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opnå ekspertise.

Or. es

Begrundelse

Målet med dette ændringsforslag er at lade kravet om, at medlemsstaterne på mellemlang sigt 
foretager minimumsinvesteringer i FUI, indgå i reglerne for deltagelse i Horisont 2020-
projekter og dermed at fremme et ensartet ekspertiseniveau på tværs af medlemsstaterne.

Ændringsforslag 144
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger. 
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats for hver 
foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes 
mellem typen af deltagere.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse bør 
der vedtages et forenklet system til 
godtgørelse af omkostninger med øget brug 
af faste beløb, faste satser, 
enhedsomkostninger samt mulighed for at 
angive de faktisk afholde omkostninger 
for de almennyttige juridiske enheder, der 
har driftsbogholderi og detaljerede 
omkostningsfordelingssystemer.

Or. en

Ændringsforslag 145
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 12



AM\907542DA.doc 25/162 PE492.762v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger.
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats for hver 
foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes 
mellem typen af deltagere.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger. 

Or. en

Ændringsforslag 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger. 
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats for hver 
foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes 
mellem typen af deltagere.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger. 
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats, uanset 
hvilken foranstaltning der er tale om. Dog 
bør der skelnes mellem universiteter, 
forskningsorganisationer, 
forskningsinstitutter og SMV'er på den 
ene side og erhvervslivet på den anden. 
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Or. en

Ændringsforslag 147
Paul Rübig

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger. 
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats for hver 
foranstaltningstype, hvor der ikke skelnes 
mellem typen af deltagere.

(12) Det er nødvendigt at fastsætte vilkår 
og betingelser for EU-finansiering til 
deltagerne i foranstaltninger under 
Horisont 2020. For at gøre de eksisterende 
finansieringsregler mindre komplekse og 
mere fleksible i 
projektgennemførelsesfasen bør der 
vedtages et forenklet system til godtgørelse 
af omkostninger med øget brug af faste 
beløb, faste satser og enhedsomkostninger. 
Af hensyn til forenklingen bør der 
anvendes én godtgørelsessats, herunder 
muligheden for godtgørelse på grundlag 
af fulde omkostninger, hvor der ikke 
skelnes mellem typen af deltagere.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag og tidligere og efterfølgende ændringsforslag, der er fremsat 
på grund af forenkling med det formål at øge erhvervslivets deltagelse, er det nødvendigt at 
indføre og dermed nævne i betragtningerne én enkelt godtgørelsessats, i forbindelse med 
hvilken der ikke skelnes mellem typen af deltagere, tillige med muligheden for godtgørelse på 
grundlag af fulde omkostninger.

Ændringsforslag 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Horisont 2020 bør sikre midler til 
dækning af alle de ekstraomkostninger, 
der er forbundet med handicappede 
forskeres og andre handicappede 
personers deltagelse i projekter 
finansieret af Horisont 2020. Alle 
handicapbetingede ekstraomkostninger 
bør være støtteberettigede.  Sådanne 
omkostninger omfatter, men er ikke 
begrænset til, tegnsprogstolkning, 
blindskriftformat, livetekstning, også ved 
hjælp af hurtigtastesystemer, tildeling af 
personlig hjælp og anvendelse af 
handicapvenlige bygninger til 
arrangementer.

Or. en

Ændringsforslag 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) De omkostningsmodeller, der 
anvendes, skal bringe reel forenkling for 
deltagere og øget deltagelse for alle 
støttemodtagere sammenlignet med det 
syvende rammeprogram. Det opnås ved 
hjælp af forenklede revisionsprocedurer, 
bredere accept af deltagernes sædvanlige 
regnskabsmetoder, anvendelse af 
muligheden for en fast sats, overholdelse 
af reglerne for statsstøtte og ved at
tiltrække medfinansiering fra 
strukturfonde, der har med 
kapacitetsopbygningsaktiviteter at gøre.

Or. en
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Ændringsforslag 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Kommissionen bør tage i 
betragtning, at anvendelse af 
medfinansieringsprincippet kan være til 
skade for de medlemsstater, hvis 
offentlige udgifter er underlagt store 
restriktioner. Deres førende 
forskningscentre, universiteter og 
virksomheder bør støttes på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 151
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 a) Finansiering af og tilsyn med 
forskning inden for de sociale 
videnskaber, jura og humaniora bør være 
underkastet særlige betingelser og bør 
fortrinsvist være rettet mod formidling af 
resultaterne frem for andre trin i 
processen. 

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tage hensyn til de særlige karakteristika ved 
forskning på disse områder i forbindelse med ydelse af støtte, idet man understreger 
vigtigheden af resultatformidling i form af offentliggørelse, oversættelse, afholdelse af 
seminarer, møder og kongresser og de dermed forbundne omkostninger.



AM\907542DA.doc 29/162 PE492.762v01-00

DA

Ændringsforslag 152
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, der kræver særlige regler.

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, der kræver særlige regler. Det er 
hensigtsmæssigt at anvende forskellige 
former for finansiering, og i givet fald 
kombinere forskellige typer af 
finansieringsorganer. Navnlig bør de 
finansielle instrumenter anvendes på en 
komplementær måde i de tilfælde, hvor de 
bidrager som en løftestang til endnu flere 
private investeringer i forskning og 
innovation, herunder investeringer med 
risikovillig kapital, til innovative 
virksomheder og navnlig SMV'er, og hvor 
de tilstræbte resultater ikke kan opnås 
effektivt ved hjælp af tilskud, samt hvor 
foranstaltninger primært består i 
aktiviteter, der er tæt på at kunne 
markedsføres. SMV'er, der gør brug af 
instrumenter som risikovillig kapital, må 
ikke udsættes for unødige forsinkelser 
eller flere hindringer for yderligere støtte.

Or. en

Begrundelse

Sigtet med de finansielle instrumenter er at udløse og fremme private investeringer i 
innovation. En kombination med aktiviteter, som er tæt på at kunne markedsføres, bør styrkes 
og fremhæves gennem reglerne for deltagelse, herunder gennem en artikel tilegnet dette 
under "De enkelte bestemmelser", hvor de grundlæggende betingelser for anvendelse af 
finansielle instrumenter fastsættes.

Ændringsforslag 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, der kræver særlige regler.

(13) De særlige udfordringer inden for 
forskning og innovation bør takles gennem 
nye finansieringsformer som tildeling af 
priser, prækommercielle offentlige indkøb 
eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger, jf. forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen], der kræver 
indsættelse af særlige regler i de 
sektorspecifikke forordninger.

Or. en

Ændringsforslag 154
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det er hensigtsmæssigt at anvende 
forskellige former for finansiering, og i 
givet fald kombinere forskellige typer af 
finansieringsorganer. Navnlig bør de 
finansielle instrumenter, herunder 
nationale fonde og strukturfonde, 
anvendes på en komplementær måde i de 
tilfælde, hvor de bidrager som en 
løftestang til endnu flere private 
investeringer i forskning og innovation, 
samt investeringer med risikovillig 
kapital, til innovative virksomheder og 
navnlig SMV'er, og hvor de tilstræbte 
resultater ikke kan opnås effektivt ved 
hjælp af tilskud, samt hvor 
foranstaltninger primært består i 
aktiviteter, der er tæt på at kunne 
markedsføres.
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Or. en

Ændringsforslag 155
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede vilkår for alle 
virksomheder på det indre marked, bør 
finansieringen under Horisont 2020 
udformes i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne med henblik på at sikre 
øget effektivitet i brugen af de offentlige 
udgifter og forhindre markedsforstyrrelser, 
såsom at fortrænge privat finansiering, 
skabe ineffektive markedsstrukturer eller 
bevare ineffektive virksomheder.

(14) For at sikre ensartede vilkår for alle 
virksomheder på det indre marked, bør 
finansieringen under Horisont 2020 
udformes i overensstemmelse med 
statsstøttereglerne med henblik på at sikre 
øget effektivitet i brugen af de offentlige 
udgifter og forhindre markedsforstyrrelser, 
såsom at fortrænge privat finansiering, 
skabe ineffektive markedsstrukturer eller 
bevare ineffektive virksomheder. Navnlig 
bør oprettelse af offentlig-private 
partnerskaber kun ske på betingelser, der 
sikrer opretholdelse af et effektivt 
konkurrencepræget miljø og muligheden 
for, at nytilkomne kan komme ind på et 
hvilket som helst trin i forløbet. 

Or. en

Ændringsforslag 156
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionens finansielle interesser bør 
beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt 
afpassede foranstaltninger under hele 
udgiftscyklen.

(15) Åben adgang til alle 
patentansøgninger, standarder, 
videnskabelige publikationer og alle 
andre formidlingsredskaber, der vedrører 
resultater af projekter finansieret af 
Horisont 2020, kræver oprettelse af 
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centrale digitale databaser og brug af 
åbne digitale formater. Unionens 
finansielle interesser bør beskyttes ved 
hjælp af forholdsmæssigt afpassede 
foranstaltninger under hele udgiftscyklen.

Or. en

Ændringsforslag 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I overensstemmelse med forordning 
(EU) nr. XX/XX [finansforordningen] bør 
disse regler for deltagelse og formidling 
danne grundlag for en bredere accept af 
støttemodtagernes sædvanlige 
regnskabsmetoder og accept af deres egne 
regnskabsmetoder i forbindelse med 
fastsættelsen af de støtteberettigede 
omkostninger. Til dette formål bør 
kravene til revisionsattester, herunder 
attester for metoden, tilpasses på passende 
vis. Kommissionen bør i størst muligt 
omfang etablere en tilgang med én enkelt 
revision og samtidig skabe tilstrækkelig 
fleksibilitet til anerkendelse af gængse 
regnskabsmetoder under behørig 
hensyntagen til nationalt accepterede 
regnskabsmetoder.

Or. en

Begrundelse

Se punkt 14 i Carvalhos betænkning.

Ændringsforslag 158
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres og 
universiteters deltagelse i foranstaltninger 
under syvende rammeprogram og for 
formidling af forskningsresultater (2007-
2013) og forvaltes af Kommissionen, har 
vist sig at fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en 
ny deltagergarantifond ("fonden"). For at 
sikre en mere effektiv forvaltning og en 
bedre dækning af deltagernes risici, bør 
fonden dække foranstaltningerne under de 
programmer, der er vedtaget ved 
beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets 
afgørelse […] af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011), Rådets afgørelse af X 
2011 om fastsættelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
rammeprogram (2012-2013) samt 
forordning (EU nr. XX/XX [Horisont 
2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. 
XX/XX om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2014-2018), der supplerer 
Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation [Euratom Horisont 
2020]. Fonden dækker ikke programmer, 
der forvaltes af andre enheder end EU-
organerne.

(16) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres,
universiteters og civilsamfundets 
organisationers deltagelse i 
foranstaltninger under syvende 
rammeprogram og for formidling af 
forskningsresultater (2007-2013) og 
forvaltes af Kommissionen, har vist sig at 
fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en 
ny deltagergarantifond ("fonden"). For at 
sikre en mere effektiv forvaltning og en 
bedre dækning af deltagernes risici, bør 
fonden dække foranstaltningerne under de 
programmer, der er vedtaget ved 
beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets 
afgørelse […] af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011), Rådets afgørelse af X 
2011 om fastsættelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
rammeprogram (2012-2013) samt 
forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. 
XX/XX om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2014-2018), der supplerer 
Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation [Euratom Horisont 
2020]. Fonden dækker ikke programmer, 
der forvaltes af andre enheder end EU-
organerne.
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Or. en

Ændringsforslag 159
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres og 
universiteters deltagelse i foranstaltninger 
under syvende rammeprogram og for 
formidling af forskningsresultater (2007-
2013) og forvaltes af Kommissionen, har 
vist sig at fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en 
ny deltagergarantifond ("fonden"). For at 
sikre en mere effektiv forvaltning og en 
bedre dækning af deltagernes risici, bør 
fonden dække foranstaltningerne under de 
programmer, der er vedtaget ved 
beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets 
afgørelse […] af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011), Rådets afgørelse af X 
2011 om fastsættelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
rammeprogram (2012-2013) samt 
forordning (EU nr. XX/XX [Horisont 
2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. 
XX/XX om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2014-2018), der supplerer 
Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation [Euratom Horisont 

(16) Deltagergarantifonden, der blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 
18. december 2006 om regler for 
virksomheders, forskningscentres, 
universiteters og civilsamfundets 
organisationers eller institutioners 
deltagelse i foranstaltninger under syvende 
rammeprogram og for formidling af 
forskningsresultater (2007-2013) og 
forvaltes af Kommissionen, har vist sig at 
fungere som en vigtig 
beskyttelsesmekanisme, der afbøder de 
risici, der opstår i forbindelse med de 
skyldige beløb, som deltagerne ikke 
tilbagebetaler. Der bør derfor oprettes en 
ny deltagergarantifond ("fonden"). For at 
sikre en mere effektiv forvaltning og en 
bedre dækning af deltagernes risici, bør 
fonden dække foranstaltningerne under de 
programmer, der er vedtaget ved 
beslutning nr. 1982/2006/EF, Rådets 
afgørelse […] af 18. december 2006 om 
Det Europæiske Atomenergifællesskabs 
(Euratoms) syvende rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2007-2011), Rådets afgørelse af X 
2011 om fastsættelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs (Euratoms) 
rammeprogram (2012-2013) samt 
forordning (EU nr. XX/XX [Horisont 
2020] og Rådets forordning (Euratom) nr. 
XX/XX om Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs rammeprogram for 
forskning og uddannelse på det nukleare 
område (2014-2018), der supplerer 
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2020]. Fonden dækker ikke programmer, 
der forvaltes af andre enheder end EU-
organerne.

Horisont 2020 – rammeprogrammet for 
forskning og innovation [Euratom Horisont 
2020]. Fonden dækker ikke programmer, 
der forvaltes af andre enheder end EU-
organerne.

Or. en

Ændringsforslag 160
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) I samarbejde med nationale centre 
for forvaltning af videnskabelig forskning 
bør der oprettes en EU-databank, der 
dækker de videnskabelige discipliner og 
også indeholder navne på eksperter inden 
for disse områder.

Or. pl

Begrundelse

Eksperter, især hvis de på en harmonisk måde repræsenterer alle medlemsstater, er en 
garanti for upartiskhed i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag 161
Adam Gierek

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at forbedre gennemsigtigheden 
bør navnene på de eksperter, der har 
assisteret Kommissionen eller andre 
relevante finansieringsorganer i 
anvendelsen af denne forordning, 
offentliggøres. Hvis offentliggørelse af en 

(17) For at forbedre gennemsigtigheden 
bør navnene på de eksperter, der vil 
assistere Kommissionen eller andre 
relevante finansieringsorganer i 
anvendelsen af denne forordning ved at 
evaluere foreslåede projekter ud fra en 
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eksperts navn kan true dennes sikkerhed, 
integritet eller i urimeligt omfang have 
negative virkninger for dennes privatliv, 
kan Kommissionen eller 
finansieringsorganerne lade være med at 
offentliggøre disse navne.

accepteret vurderingsskala, offentliggøres. 
Evalueringerne bør gøres tilgængelige for 
forskningsholdets koordinator. Hvis 
offentliggørelse af en eksperts navn kan 
true dennes sikkerhed, integritet eller i 
urimeligt omfang have negative virkninger 
for dennes privatliv, kan Kommissionen 
eller finansieringsorganerne lade være med 
at offentliggøre disse navne.

Or. pl

Begrundelse

Der bør anvendes en ensartet vurderingsskala ved evaluerings af projekter, idet det vil sikre 
gennemsigtighed i ansøgningerne. Desuden bør videnskabelige stipendier, og efterfølgende 
holdningen i dens fulde udstrækning, gøres tilgængelig for forskningsholdets koordinator 
uden nødvendigvist at afsløre navnet på evalueringens forfatter.

Ændringsforslag 162
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at forbedre gennemsigtigheden 
bør navnene på de eksperter, der har 
assisteret Kommissionen eller andre 
relevante finansieringsorganer i 
anvendelsen af denne forordning, 
offentliggøres. Hvis offentliggørelse af en 
eksperts navn kan true dennes sikkerhed, 
integritet eller i urimeligt omfang have 
negative virkninger for dennes privatliv, 
kan Kommissionen eller 
finansieringsorganerne lade være med at 
offentliggøre disse navne.

(17) For at forbedre gennemsigtigheden 
bør navnene på de eksperter, der har 
assisteret Kommissionen eller andre 
relevante finansieringsorganer i 
anvendelsen af denne forordning, 
offentliggøres. Hvis offentliggørelse af en 
eksperts navn kan true dennes sikkerhed, 
integritet eller i urimeligt omfang have 
negative virkninger for dennes privatliv, 
kan Kommissionen eller 
finansieringsorganerne i ekstraordinære 
tilfælde lade være med at offentliggøre 
disse navne.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremme gennemsigtighed ved kun at tillade 
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tilbageholdelse af eksperternes navne i ekstraordinære tilfælde.

Ændringsforslag 163
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør der 
fastsættes regler for muligheden for i 
Europas strategiske eller almene interesse 
at fastsætte yderligere betingelser for 
udnyttelse og åben adgang eller andre 
betingelser for formidling. Det er 
nødvendigt at lægge mere vægt på størst 
mulig anvendelse og formidling af viden, 
der er frembragt af de støttede aktiviteter, 
herunder viden frembragt under tidligere 
rammeprogrammer, indtil den 
kommercielle eller samfundsmæssige 
udnyttelse af denne viden. 

Or. en

Begrundelse

Reglerne for deltagelse under Horisont 2020 bør dække situationer, hvor viden frembragt ved 
EU-støttet forskning (f.eks. forskningsresultater, metoder, genstande, videnskabelige data 
osv.) bør gøres offentligt tilgængelig og formidles vidt omkring (uden at dette berører 
lovmæssige krav om intellektuelle ejendomsrettigheder fra skaberne af denne viden), idet 
almenvellet generelt dermed sikres gennem EU-borgernes, virksomheders og SMV'ers 
tilegnelse af viden og innovationer, og EU sikres social og økonomisk vækst.

Ændringsforslag 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør der
fastsættes regler for muligheden for i 
Europas strategiske interesse at fastsætte 
yderligere betingelser for udnyttelse. Det 
er nødvendigt at lægge mere vægt på 
størst mulig anvendelse og formidling af 
viden, der er frembragt af de støttede 
aktiviteter, samtidig med at betydningen 
af at beskytte intellektuelle 
ejendomsrettigheder anerkendes.

Or. en

Ændringsforslag 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør der 
fastsættes regler for muligheden for i 
Europas strategiske interesse eller i 
tilfælde af en tungtvejende offentlig 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse, formidling og 
licensordninger, og disse regler bør være i 
fuld overensstemmelse med intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især 
gennem for muligheden for i Europas 
strategiske interesse at fastsætte yderligere 
betingelser for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør 
der, i Europas strategiske eller almene 
interesse, fastsættes regler for åben 
adgang til resultater og data eller 
yderligere betingelser for formidling, 
udnyttelse og licensordninger.

Or. en

Ændringsforslag 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør der 
fastsættes regler for muligheden for i 
Europas strategiske interesse eller i 
tilfælde af en tungtvejende offentlig 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse, formidling og 
licensordninger.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at maksimere samfundets nytte af EU-støttet 
forskning. I tilfælde af større samfundsmæssige udfordringer, f.eks. helbredsmæssige, er der 
en tungtvejende offentlig interesse i hurtig formidling af resultaterne til en bred kreds og i 
universel adgang til produkterne af frontlinjeforskning.
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Ændringsforslag 168
Marisa Matias

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør der 
fastsættes regler for muligheden for i 
Europas strategiske interesse eller i 
tilfælde af en tungtvejende offentlig 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse, formidling og 
licensordninger.

Or. en

Ændringsforslag 169
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især gennem
for muligheden for i Europas strategiske 
interesse at fastsætte yderligere betingelser 
for udnyttelse.

(19) Reglerne om udnyttelse og formidling 
af resultater bør fastsættes for at sikre, at 
deltagerne beskytter, udnytter og formidler 
disse resultater på behørig vis, især bør der 
fastsættes regler for muligheden for i 
Europas strategiske interesse at fastsætte 
yderligere betingelser for åben adgang, 
formidling eller udnyttelse.

Or. es

Begrundelse

Den ekspertise, der opstår ved EU-støttet forskning, skal der være bedre adgang til, hvilket vil 
gøre det mere sandsynligt, at sådan forskning gavner offentligheden og ikke forbliver privat 
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og fortrolig.

Ændringsforslag 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Al forskning og innovation bygger 
på, at videnskabsfolk, 
forskningsinstitutioner, virksomheder og 
borgere er i stand til åbent at få adgang 
til, dele og anvende videnskabelige 
oplysninger. For at øge udbredelsen og 
udnyttelsen af viden bør det, at der er 
gratis, åben onlineadgang til 
videnskabelige publikationer, som 
allerede fastsat i det syvende 
rammeprogram, være det almindelige 
princip for videnskabelige publikationer, 
der modtager offentlige midler fra 
Horisont 2020. Desuden bør Horisont 
2020 iværksætte en praksis med åben 
onlineadgang til videnskabelige data, som 
er produceret eller indsamlet ved 
offentligt finansieret forskning, med det 
mål, at åben adgang til sådanne data skal 
være reglen i 2020.

Or. en

Ændringsforslag 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Med henblik på at øge 
gennemsigtigheden træffer 
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Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan foranstaltninger til 
efter anmodning fra EU-borgere eller 
deres direkte valgte repræsentanter at 
fremlægge oplysninger om projekter, der 
gennemføres under dette program.  

Or. en

Ændringsforslag 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Der bør opstilles yderligere 
betingelser for udnyttelse og udbredelse af 
resultater vedrørende teknologier med 
potentiale til at håndtere store 
samfundsudfordringer, for eksempel 
udvikling af en ny medicinsk teknologi 
(f.eks. medicin, diagnostik eller vaccine) 
eller teknologier til bekæmpelse af 
klimaændringer.

Or. en

Ændringsforslag 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Forslag til forordning
Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19b) Al forskning og innovation bygger 
på, at videnskabsfolk, 
forskningsinstitutioner, virksomheder og 
borgere er i stand til åbent at få adgang 
til, dele og anvende videnskabelige 
oplysninger. Intellektuelle 
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ejendomsrettigheder skal dog respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19c) Under udvælgelsen af forslag bør 
kriteriet virkning omfatte det mulige 
omfang af udbredelsen af 
forskningsresultater og -data og det 
mulige omfang af offentlighedens adgang 
til disse, og de projekter med mulighed for 
størst udbredelse og udnyttelse af 
resultaterne skal prioriteres højest.

Or. en

Ændringsforslag 175
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19d) Oprettelsen af patentpuljer bør 
fremmes med henblik på at gøre det 
muligt at dele patenterede videnskabelige 
data og øge samarbejdsbestræbelser og 
F&U-samarbejde om at dække specifikke 
teknologiske behov. Denne mekanisme vil 
især være egnet til teknologier, som er 
både komplekse og dyre, idet man dermed 
kan undgå, at forskning blokeres på 
grund af, at der opstår situationer med 
såkaldt patent thicket.
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Or. en

Ændringsforslag 176
Peter Skinner

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Programmer, der har til formål at 
fremme både nuværende og planlagt 
innovativ forskning, bør tillade, at
nuklear forskning bliver opført på deres 
liste over relevante forskningskategorier. 
Eureka Eurostars-programmet og Marie 
Curie-aktiviteterne bør udvide deres 
regler for deltagelse, således at SMV'er, 
der er involveret i nuklear forskning, kan 
deltage.

Or. en

Begrundelse

SMV'er er afgørende for Europas økonomi, men er ofte underrepræsenterede inden for 
nuklear forskning. Det er vigtigt, at visse EU-programmer, der er udformet med henblik på at 
forbedre små og mellemstore virksomheders situation, ikke udelukker dem, der er involveret i 
nuklear forskning.

Ændringsforslag 177
Teresa Riera Madurell

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forordningen fastsætter desuden reglerne 
for formidling af resultater.

Forordningen fastsætter desuden reglerne 
for udnyttelse og formidling af resultater.

Or. en
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Ændringsforslag 178
Francesco De Angelis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et finansieringsorgan kan fastsætte 
regler, der afviger fra de ved denne 
forordning eller forordning (EU) nr. 
XX/2012 [finansforordningen] fastsatte 
regler, hvis dette er fastsat i basisretsakten, 
hvis Kommissionen giver sit samtykke 
hertil, eller hvis det er nødvendigt på grund 
af de særlige forhold.

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (ETI) kan fastsætte regler, 
der afviger fra de ved denne forordning 
eller forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] fastsatte regler, hvis 
dette er fastsat i basisretsakten, hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil, 
eller hvis det er nødvendigt på grund af de 
særlige forhold, navnlig i forbindelse med 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling af resultater.

Or. it

Begrundelse

EIT er nødt til at have en vis grad af uafhængighed i forvaltningen af sager, der falder inden 
for dets kompetenceområde og vedrørende spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder 
og udnyttelse og formidling af resultater.

Ændringsforslag 179
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et finansieringsorgan kan fastsætte 
regler, der afviger fra de ved denne 
forordning eller forordning (EU) nr. 
XX/2012 [finansforordningen] fastsatte 
regler, hvis dette er fastsat i basisretsakten, 
hvis Kommissionen giver sit samtykke 
hertil, eller hvis det er nødvendigt på grund 
af de særlige forhold.

3. Det Europæiske Institut for Innovation 
og Teknologi (EIT) kan fastsætte regler, 
der afviger fra de ved denne forordning 
eller forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] fastsatte regler, hvis 
dette er fastsat i basisretsakten, hvis 
Kommissionen giver sit samtykke hertil, 
eller hvis det er nødvendigt på grund af de 
særlige forhold.
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Or. de

Begrundelse

Et af de vigtigste ønsker i forbindelse med forenklingen var – bl.a. som et resultat af den 
pågældende høringsprocedure – at gyldigheden af ensartede regler for deltagelse i alle 
delprogrammer, der finansieres eller samfinansieres af Horisont 2020 sikres. Dette gælder 
navnlig for procedurernes gennemsigtighed og åbenhed og for bestemmelser vedrørende 
beskyttelsesrettigheder og finansieringsbetingelser. Med den her udtrykkeligt nævnte eneste 
undtagelse er der blevet taget hensyn til dette ønske.

Ændringsforslag 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) "foranstaltning": et projekt

Or. en

Ændringsforslag 181
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder en tilskudsaftale, 
eller ii) som er opnået uden for 
foranstaltningens rammer og indgår som 
et bidrag fra den deltager, der er 
rettighedshaver, til foranstaltningen, og 
som iii) i tilfælde af både i) og ii) er 
nødvendige for at gennemføre 
foranstaltningen eller anvende 
resultaterne af foranstaltningen
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Or. de

Begrundelse

Horisont 2020 bør ikke afvige fra det syvende forskningsrammeprogram for så vidt angår 
definitionen på baggrundsviden og beskyttelsesrettigheder.

Ændringsforslag 182
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder foranstaltningen, 
eller som de besidder før ansøgningen, 
som er blevet indgivet forud for deres 
tiltrædelse af foranstaltningen, og ii) som 
er fastsat af deltagerne i overensstemmelse 
med artikel 42, og iii) som er nødvendig 
for at gennemføre den indirekte 
foranstaltning eller for at anvende 
resultaterne af den indirekte 
foranstaltning

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 183
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
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og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af 
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder foranstaltningen, 
eller som de besidder før ansøgningen, 
som er blevet indgivet forud for deres 
tiltrædelse af foranstaltningen, og ii) som 
er fastsat af deltagerne i overensstemmelse 
med artikel 42, og iii) som er nødvendig 
for at gennemføre den indirekte 
foranstaltning eller for at anvende 
resultaterne af den indirekte 
foranstaltning

Or. en

Ændringsforslag 184
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder foranstaltningen,
og ii) som er nødvendige for at 
gennemføre den indirekte foranstaltning 
eller for at anvende resultaterne af den 
indirekte foranstaltning, og iii) som er 
fastsat af deltagerne i overensstemmelse 
med artikel 42

Or. de

Begrundelse

Det tilføjede kriterium har vist sig at være nødvendigt under det gældende rammeprogram.

Ændringsforslag 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder foranstaltningen, 
og ii) som er fastsat af deltagerne i 
overensstemmelse med artikel 42, og som 
er nødvendige for at gennemføre den 
indirekte foranstaltning eller for at 
anvende resultaterne af den indirekte 
foranstaltning.

Or. en

Ændringsforslag 186
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder foranstaltningen, 
ii) som er nødvendige for at gennemføre 
den indirekte foranstaltning eller for at 
anvende resultaterne af den indirekte 
foranstaltning, og iii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

Or. en

Ændringsforslag 187
Teresa Riera Madurell
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "baggrundsviden": alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder af 
foranstaltningen, og ii) som er fastsat af 
deltagerne i overensstemmelse med artikel 
42

4) "baggrundsviden": materielle goder 
såsom prototyper samt alle data, knowhow 
og/eller oplysninger uanset form eller type 
samt alle rettigheder såsom intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som i) deltagerne 
besidder, før de tiltræder foranstaltningen, 
og ii) som er fastsat af deltagerne i 
overensstemmelse med artikel 42

Or. en

Ændringsforslag 188
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) "nødvendig brugsadgang":
a) i forbindelse med gennemførelse af 
foranstaltningen
er brugsadgang nødvendig, såfremt det 
uden tildeling af brugsretten vil være 
umuligt at udføre de opgaver, som er 
tildelt modtageren af brugsretten, eller 
såfremt udførelsen af dem vil blive 
forsinket betydeligt eller kræve betydelige 
ekstra finansielle eller menneskelige 
ressourcer
b) i forbindelse med anvendelse af egne 
resultater
er brugsadgang nødvendig, såfremt det 
uden tildeling af en sådan brugsret vil 
være teknisk eller juridisk umuligt at 
anvende egne resultater.

Or. en
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Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "eksperimentel udvikling": 
erhvervelse, kombination, udformning og 
udnyttelse af eksisterende videnskabelig, 
teknologisk, kommerciel og anden 
relevant viden og færdigheder med 
henblik på at udarbejde planer, projekter 
eller tegninger for nye, ændrede eller 
forbedrede produkter, processer eller 
tjenester, herunder aktiviteter som 
prototyping, forsøgsproduktion, 
afprøvning, demonstration, pilottestning 
og markedsintroduktion

Or. en

Begrundelse

I betragtning af at der her fastlægges en forskel i finansieringen, bør denne forskel være 
baseret på en sammenhængende definition, som trækker på et anerkendt koncept for at skelne 
mellem forskningsaktiviteter og aktiviteter, der er tæt på at blive markedsført. Definitionen på 
"eksperimental udvikling" fra den nuværende "Fællesskabets rammebestemmelser for 
statsstøtte til forskning og udvikling og innovation" (2006/C 323/01), ser ud til at være den 
mest passende.

Ændringsforslag 190
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) "indkaldelse af forslag": en 
meddelelse med opfordring til at indsende 
forslag til forskning

Or. en

Ændringsforslag 191
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) "nødvendig brugsadgang": i 
forbindelse med gennemførelsen af 
foranstaltningen er brugadgang 
nødvendig, såfremt det uden tildeling af 
retten til at bruge resultater eller 
baggrundsmateriale vil være umuligt at 
udføre de opgaver, som er tildelt 
modtageren af brugsretten, eller såfremt
udførelsen af dem vil blive forsinket 
betydeligt eller kræve betydelige ekstra 
finansielle eller menneskelige ressourcer; 
i forbindelse med udnyttelsen af resultater 
er brugadgang nødvendig, såfremt det 
uden tildeling af adgang til at bruge 
resultater eller baggrundsmateriale vil 
være teknisk eller juridisk umuligt at 
udnytte resultater.

Or. en

Begrundelse

"Nødvendig": Denne term skal defineres, da det er nødvendigheden af resultater og/eller 
baggrundsmateriale, der udgør begrundelsen for deltageres anmodning om brugsret. 

Ændringsforslag 192
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c) "konsortium": en gruppe af deltagere, 
der aftaler at samarbejde om at indgive et 
forslag og muligvis arbejde på en 
foranstaltning. Et konsortium består af en 
koordinator og foranstaltningspartnere. 

Or. en

Ændringsforslag 193
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "samordnings- og støtteforanstaltning": 
en foranstaltning, der hovedsagelig består 
af ledsageforanstaltninger såsom 
formidling, bevidstgørelses- og 
kommunikationsforanstaltninger, netværk, 
koordinerings- eller støttetjenester, 
politiske dialoger samt udveksling og 
undersøgelser af viden og erfaring, 
herunder forberedende undersøgelser af 
nye infrastrukturer

6) "samordnings- og støtteforanstaltning": 
en foranstaltning, der hovedsagelig består 
af ledsageforanstaltninger såsom 
formidling, bevidstgørelses- og 
kommunikationsforanstaltninger, netværk, 
koordinerings- eller støttetjenester, 
deltagelse i standardiseringsaktiviteter, 
politiske dialoger samt udveksling og 
undersøgelser af viden og erfaring, 
herunder forberedende undersøgelser af 
nye infrastrukturer

Or. en

Begrundelse

Deltagerne bør tilskyndes til at bringe forskningsresultater ind i standardiseringsaktiviteter 
og omvendt. Standardisering spiller en vigtig rolle i forbindelse med formidling af 
forskningsresultater.

Ændringsforslag 194
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "koordinator": leder og 
repræsenterer konsortiet og 
forslaget/projektet, idet vedkommende 
optræder som kontaktpunkt for 
Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier af artikler med en præsentation af 
forskningsresultater, f.eks. videnskabelige 
publikationer i peer-review-tidsskrifter.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af forskningsresultater er en vigtig del af den videnskabelige metode. Hvis de 
beskriver forsøg eller beregninger, skal de oplyse nok detaljer til, at en uafhængig forsker vil 
kunne gentage forsøget eller beregningen for at kontrollere resultaterne.

Ændringsforslag 196
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder i et værk, der er 
offentliggjort i et hvilket som helst 
medium

Or. en

Begrundelse

Termerne "beskriver, analyserer og fortolker" begrænser under alle omstændigheder 
begrebet og indholdet i en offentliggørelse. Ordlyden "et værk, der er offentliggjort" omfatter 
i højere grad andre mulige former for offentliggørelser og begrænser ikke 
anvendelsesområdet unødigt.

Ændringsforslag 197
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder offentliggørelse i 
medier

7) "formidling": offentliggørelse af 
resultater på en hvilken som helst 
hensigtsmæssig måde (undtagen som følge 
af beskyttelse eller udnyttelse af 
resultaterne), herunder publikationer i 
medier

Or. en

Ændringsforslag 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "eksperimentel udvikling": 
erhvervelse, kombination, udformning og 
anvendelse af eksisterende videnskabelig, 
teknologisk, kommerciel og anden 
relevant viden og færdigheder med 
henblik på at udarbejde planer, projekter 
eller tegninger for nye, ændrede eller 
forbedrede produkter, 
produktionsmetoder eller tjenesteydelser. 
Dette kan også omfatte f.eks. andre 
aktiviteter, der er rettet mod 
konceptmæssig formulering og 
planlægning og dokumentering af nye 
produkter, produktionsmetoder eller 
tjenesteydelser. Aktiviteterne kan 
endvidere omfatte udarbejdelse af udkast, 
tegninger, planer og anden 
dokumentation, forudsat at de ikke er 
beregnet til kommerciel udnyttelse. 
Udvikling af kommercielt anvendelige 
prototyper og pilotprojekter er også 
omfattet, såfremt prototypen nødvendigvis 
må være det endelige kommercielle 
produkt, og såfremt den er for kostbar at 
fremstille til kun at blive brugt til 
demonstration og validering. Hvis 
demonstrations- eller pilotprojekterne 
efterfølgende udnyttes kommercielt, 
fradrages eventuelle indtægter ved en 
sådan udnyttelse i de støtteberettigede 
omkostninger. Forsøgsproduktionen og 
testningen af produkter, 
produktionsmetoder og tjenesteydelser er 
ligeledes støtteberettiget, forudsat at de 
ikke kan anvendes eller ændres til at blive 
anvendt i industrien eller kommercielt. 
Eksperimentel udvikling omfatter ikke 
rutinemæssige eller regelmæssige 
ændringer af produkter, 
produktionslinjer, produktionsmetoder, 
eksisterende tjenesteydelser og andre 
igangværende transaktioner, selv om 
sådanne ændringer kan medføre 
forbedringer
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Or. en

Begrundelse

Definitionen er fra rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling.

Ændringsforslag 199
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "udnyttelse af resultater": direkte og 
indirekte anvendelse af resultater til 
videre forskningsarbejde eller til at 
udvikle, producere og markedsføre et 
produkt eller en proces eller til at udvikle 
og yde en tjenesteydelse, uden at dette 
berører de aktiviteter, som de indirekte 
foranstaltninger vedrører

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere "udnyttelse af resultater", da denne komponent er særlig vigtig 
under den nye tilgang til innovation, som indføres med Horisont 2020.

Ændringsforslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "rimelige vilkår": finansielle og 
andre betingelser, der tager hensyn til 
særlige omstændigheder i forbindelse med 
en anmodning om adgang, navnlig den 
faktiske eller potentielle værdi af den 
forgrunds- eller baggrundsviden, som der 
anmodes om adgang til, og/eller 
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omfanget, varigheden eller et hvilket som 
helst andet forhold vedrørende den 
påtænkte nyttiggørelse

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "rimelig" (erstatning) eller "rimelige" (vilkår) anvendes i forordningen, men det 
anvendes ikke kun, når der refereres til adgang. Ændringsforslaget bør ikke være tvetydigt og 
bør formuleres som foreslået.

Ændringsforslag 201
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "rimelige vilkår": passende vilkår, 
herunder eventuelle finansielle 
betingelser, der tager hensyn til særlige 
forhold ved en anmodning om adgang, 
som kan fastslås ud fra den faktiske eller 
potentielle værdi af resultaterne eller den 
baggrundsviden, som der anmodes om 
adgang til, og/eller omfanget, varigheden 
eller andre karakteristika ved den 
påtænkte nyttiggørelse

Or. en

(Under henvisning til ændringsforslag 20 i dokument PE489.632v01-00)

Ændringsforslag 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "udnyttelse": direkte eller indirekte 
anvendelse af resultaterne i videre 
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forskningsaktiviteter ud over dem, der er 
omfattet af den pågældende indirekte 
foranstaltning, eller anvendelse til at 
udvikle, skabe og markedsføre et produkt 
eller en proces eller til at skabe og udbyde 
en tjeneste

Or. en

Ændringsforslag 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "udnytte/udnyttelse": direkte eller 
indirekte anvendelse af resultaterne til at 
udvikle, skabe og markedsføre et produkt 
eller en proces eller til at skabe og udbyde 
en tjeneste

Or. en

Ændringsforslag 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "rimelige vilkår": betingelser, 
herunder royaltyfri betingelser, der tager 
hensyn til særlige forhold i forbindelse 
med en anmodning om adgang og/eller 
omfanget, varigheden eller andre 
karakteristika ved den påtænkte 
nyttiggørelse

Or. en
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Ændringsforslag 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, 
herunder en efter etableringsstedets 
nationale ret, EU-lovgivningen eller 
international ret oprettet fysisk eller 
juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter

10) "juridisk enhed": en fysisk person eller 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter

Or. en

Begrundelse

For at forenkle definitionen på en juridisk enhed og for at fjerne enhver tvivl om, hvorvidt 
fysiske personer også behandles som en juridisk enhed i Horisont 2020. Den foreslåede 
definition er fuldt ud i tråd med den definition, der anvendes i det syvende 
forskningsrammeprograms regler for deltagelse.

Ændringsforslag 206
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre, universiteter og 
organisationer fra civilsamfundet, 
herunder en fysisk person eller en efter 
etableringsstedets nationale ret, EU-
lovgivningen eller international ret oprettet 
juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter
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Or. en

Ændringsforslag 207
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter

(10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en fysisk person eller en efter 
etableringsstedets nationale ret, EU-
lovgivningen eller international ret oprettet 
juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter; dertil 
hører almennyttige organisationer og 
organisationer fra civilsamfundet

Or. en

Ændringsforslag 208
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre, universiteter og 
organisationer fra civilsamfundet, 
herunder en fysisk person eller en efter 
etableringsstedets nationale ret, EU-
lovgivningen eller international ret oprettet 
juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter

Or. es
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fremhæve den rolle, som civilsamfundets 
organisationer spiller i forbindelse med FUI, og at gøre udvekslingen mellem videnskab og 
samfund nemmere.

Ændringsforslag 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter eller 
andre forsknings- og 
innovationsinstitutioner, herunder en
fysisk person eller en efter 
etableringsstedets nationale ret, EU-
lovgivningen eller international ret oprettet 
juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter

Or. en

Ændringsforslag 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en efter etableringsstedets nationale ret, 
EU-lovgivningen eller international ret 
oprettet fysisk eller juridisk person, der har 
status som retssubjekt og i eget navn kan 
udøve rettigheder og være pålagt pligter

10) "juridisk enhed": virksomheder, 
organisationer fra civilsamfundet, 
forskningscentre og universiteter, herunder 
en fysisk person eller en efter 
etableringsstedets nationale ret, EU-
lovgivningen eller international ret oprettet 
juridisk person, der har status som 
retssubjekt og i eget navn kan udøve 
rettigheder og være pålagt pligter
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Or. en

Ændringsforslag 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) "almennyttig juridisk enhed": en 
juridisk enhed, som ifølge lov ikke må 
have et indtjeningsmæssigt formål, 
og/eller som er retligt eller lovmæssigt 
forpligtet til ikke at udlodde udbytte, 
og/eller som er anerkendt som en sådan af 
nationale myndigheder, EU-myndigheder 
eller internationale myndigheder 

Or. en

Ændringsforslag 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden, oplysninger, 
genstande og andre materielle resultater,
uanset form eller type, uanset om de kan 
beskyttes eller ej, som frembringes under 
foranstaltningen samt alle medfølgende 
rettigheder, herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder såsom ophavsret, 
mønsterrettigheder, patentrettigheder, 
sortsbeskyttelsesrettigheder og lignende 
former for beskyttelse; men ikke data, 
viden og oplysninger, som frembringes af 
en deltager i forbindelse med en 
foranstaltning, men ikke falder under 
formålet med den pågældende 
foranstaltning og ikke er nødvendige for 
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at gennemføre det pågældende projekt 
eller udnytte de opnåede resultater 

Or. en

Begrundelse

Definitionen af "resultater" bør også omfatte materielle resultater.

Ændringsforslag 213
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden, oplysninger, 
genstande og andre materielle resultater, 
uanset form eller type, uanset om de kan 
beskyttes eller ej, som frembringes under 
foranstaltningen samt alle medfølgende 
rettigheder, herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder. I denne forordning 
betragtes publikationer ikke som 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden og
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder såsom 
ophavsret, mønsterrettigheder, 
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patentrettigheder, 
sortsbeskyttelsesrettigheder og lignende 
former for beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": genstande og andre 
materielle resultater, data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle rettigheder, som er knyttet til dem,
herunder intellektuelle ejendomsrettigheder

Or. en

Begrundelse

De materielle resultater indsættes i definitionen for at undgå juridisk uklarhed. 
Omformuleringen har også til formål at tydeliggøre betydningen af "medfølgende 
rettigheder". Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 216
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden, oplysninger, 
genstande og andre materielle resultater, 
uanset form eller type, uanset om de kan 
beskyttes eller ej, som frembringes under 
foranstaltningen samt alle medfølgende 
rettigheder, herunder intellektuelle 
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ejendomsrettigheder

Or. en

Begrundelse

Forbedringen af definitionen af "resultater" hilses velkommen. Definitionen bør ikke udelukke 
videnskabelige publikationer fra definitionen af resultater og heller ikke prøve på at begrænse 
deres omfang og type, lige som den heller ikke bør indsnævre deres anvendelsesområde til "et 
direkte resultat af Horisont 2020-finansiering". En videnskabelig publikation bygger på 
tidligere forskning, på tidligere publikationer og resultater af andre erfaringer og projekter 
og kan ikke beskrive viden, som udelukkende er et direkte resultat af en enkel specifik 
finansiering (Horisont 2020).

Ændringsforslag 217
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden, oplysninger 
og publikationer, uanset form eller type, 
uanset om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

Or. en

Ændringsforslag 218
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 

15) "resultater": ethvert immaterielt eller 
materielt resultat af foranstaltningen 
såsom data, viden og oplysninger, uanset 
form eller type, uanset om de kan beskyttes 
eller ej, som frembringes under 
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intellektuelle ejendomsrettigheder foranstaltningen samt alle medfølgende 
rettigheder, herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder

Or. en

Ændringsforslag 219
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen, 
herunder intellektuelle ejendomsrettigheder 

Or. en

Ændringsforslag 220
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "resultater": data, viden og 
oplysninger, uanset form eller type, uanset 
om de kan beskyttes eller ej, som 
frembringes under foranstaltningen samt 
alle medfølgende rettigheder, herunder 
intellektuelle ejendomsrettigheder

15a) "resultater": data, viden, oplysninger, 
genstande og andre materielle resultater, 
uanset form eller type, uanset om de kan 
beskyttes eller ej, som frembringes under 
foranstaltningen samt alle medfølgende 
rettigheder, herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder

Or. en

(Under henvisning til ændringsforslag 23 i dokument PE489.632v01-00)
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Begrundelse

Med både en positiv og en negativ afklaring af begrebet resultater risikerer man at skabe 
overlap mellem begge definitioner. På denne måde undgås unødig juridisk forvirring.

Ændringsforslag 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "sædvanlige regnskabsmetoder": de 
regnskabsprincipper og -konventioner, 
som sædvanligvis og påviseligt anvendes 
af en deltager med henblik på deltagelse i 
nationale eller regionale offentlige 
forsknings- og innovationsprogrammer 
svarende til Horisont 2020

Or. en

Ændringsforslag 222
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "brug": direkte eller indirekte 
anvendelse af resultaterne i videre 
forskningsaktiviteter ud over dem, der er 
omfattet af den pågældende indirekte 
foranstaltning, eller udnyttelse, som 
omfatter, men ikke er begrænset til, det at 
udvikle, skabe og markedsføre et produkt 
eller en proces eller at skabe og udbyde en 
tjeneste

Or. en
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Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 223
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) "SME'er": mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheder som 
defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF af 6. maj 2003 om 
definitionen af mikrovirksomheder, små 
og mellemstore virksomheder 1

__________________
1 EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36. 

Or. en

Ændringsforslag 224
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15b) "holdbar åben adgang": at der er 
blevet stillet midler til rådighed fra 
Horisont 2020 eller andre 
finansieringskilder eller 
forretningsmodeller til dækning af alle 
publikationsomkostninger til gratis på 
internettet at stille fagfællebedømte 
videnskabelige artikler til rådighed, som 
beskriver, fortolker eller analyserer data, 
viden eller oplysninger, der er 
fremkommet ved forskning støttet af 
Horisont 2020, idet det samtidig 
anerkendes, at den anseelse, som 
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forskningspublikationer i sig selv nyder, 
undertiden kan anses for at være en 
blåstempling af ekspertise, og at deltagere 
i projekter, der er støttet af Horisont 2020, 
ikke bør stilles ringere ved at være tvunget 
til at offentliggøre i formater, der måske 
anses for at være af ringere kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 225
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) "ekspertise": en kvalitetsvurdering, 
der vedrører en forskningsfacilitet med 
veluddannede forskningsmedarbejdere og 
videnskabelige medarbejdere, som sikrer, 
at man finder den bedste praktiske 
løsning på opfyldelsen af 
forskningsformålet, og at flest mulige 
oplysninger fremskaffes med færrest 
mulige omkostninger.

Or. pl

Begrundelse

Begrebet "ekspertise" kan opfattes subjektivt. Derfor bør vurderingseksperten have specifikke 
retningslinjer.

Ændringsforslag 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I denne forordning er en enhed, der ikke 3. I denne forordning er en enhed, der ikke 
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er en juridisk person i henhold til gældende 
nationale lov, jævnstillet med en juridisk 
enhed, forudsat at betingelserne i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] overholdes.

er en juridisk person i henhold til gældende 
nationale lov, jævnstillet med en juridisk 
enhed, forudsat at betingelserne i artikel 
114, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 
XX/2012 [finansforordningen] og artikel 
174a i gennemførelsesbestemmelserne 
overholdes.

Or. it

Begrundelse

For så vidt angår henvisninger til begrebet en juridisk person bør der henvises til artikel 114, 
stk. 2, litra a), i den gældende finansordning og til artikel 174a i 
gennemførelsesbestemmelserne på grund af de forskelle mellem de lovmæssige bestemmelser, 
der findes i de forskellige medlemsstater, og for at skabe klarhed over anvendelsesområdet 
for artikel 2, stk. 3, samt undgå enhver form for fortolkningsproblemer.

Ændringsforslag 227
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt angår punkt 10 gælder 
forenklede regler for offentlige 
myndigheder med hensyn til at have 
status som retssubjekt.

Or. en

Ændringsforslag 228
Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. OECD's definitioner vedrørende den 
teknologiske modenhedsskala (TRL-
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skalaen) vil blive taget i betragtning ved 
klassificeringen af teknologisk forskning, 
produktudvikling og 
demonstrationsaktiviteter. 

Or. en

Ændringsforslag 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af vilkårene i 
gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller 
kontrakter behandles data, viden og 
oplysninger, der formidles som fortroligt 
materiale inden for rammerne af en 
foranstaltning, fortroligt under hensyntagen 
til reglerne om beskyttelse af klassificerede 
oplysninger.

Med forbehold af vilkårene i 
gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller 
kontrakter behandles data, viden og 
oplysninger, der formidles som fortroligt 
materiale inden for rammerne af en 
foranstaltning, fortroligt af institutioner, 
organer og deltagere, der deltager i en 
foranstaltning, under hensyntagen til 
reglerne om beskyttelse af klassificerede 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af vilkårene i 
gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller 
kontrakter behandles data, viden og 
oplysninger, der formidles som fortroligt 
materiale inden for rammerne af en 
foranstaltning, fortroligt under hensyntagen 
til reglerne om beskyttelse af klassificerede 
oplysninger.

Med forbehold af vilkårene i 
gennemførelsesaftalerne, afgørelser eller 
kontrakter behandles data, viden og 
oplysninger, der formidles som fortroligt 
materiale inden for rammerne af en 
foranstaltning, fortroligt af EU-
institutioner og -organer og deltagere i en 
foranstaltning, under hensyntagen til 
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reglerne om beskyttelse af klassificerede 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 231
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
anmodning alle brugbare oplysninger om 
resultater fra en deltager, der har modtaget 
EU-finansiering, til rådighed for EU-
institutionerne og –organer, 
medlemsstaterne eller associerede lande,
hvis følgende betingelser er opfyldt:

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
anmodning alle brugbare oplysninger, som 
den råder over, om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
til rådighed for EU-institutionerne og –
organer, medlemsstaterne eller associerede 
lande – og forud for formidlingen af 
oplysningerne anmoder Kommissionen 
systematisk om den pågældende deltagers 
holdning – hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skabe klarhed over betingelserne for formidling af "brugbare 
oplysninger", fordi der kunne opstå vanskeligheder med hensyn til fortrolighed.

Ændringsforslag 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
anmodning alle brugbare oplysninger om 
resultater fra en deltager, der har modtaget 
EU-finansiering, til rådighed for EU-

Uanset artikel 3 stiller Kommissionen efter 
anmodning alle brugbare oplysninger, som 
den råder over, om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
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institutionerne og –organer, 
medlemsstaterne eller associerede lande, 
hvis følgende betingelser er opfyldt:

til rådighed for EU institutionerne og –
organer, medlemsstaterne, associerede 
lande og unionsborgere eller deres direkte 
valgte repræsentanter, hvis følgende 
betingelser er opfyldt:

Or. en

Ændringsforslag 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) oplysningerne er af offentlig interesse a) oplysningerne er relevante for offentlige 
politiske målsætninger og fremme af 
offentlig interesse

Or. en

Ændringsforslag 234
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) deltagerne har ikke angivet holdbare og 
tilstrækkelige grunde til, at de pågældende 
oplysninger bør tilbageholdes.

b) deltagerne, efter at Kommissionen 
forud for den påtænkte meddelelse har 
gjort opmærksom herpå, har ikke angivet 
holdbare og tilstrækkelige grunde til, at de 
pågældende oplysninger bør tilbageholdes

Or. en

Begrundelse

Kommissionens offentliggørelse af oplysninger om deltagernes resultater rejser spørgsmål 
ikke blot om fortrolighed, men også om aftalemæssig sikkerhed og beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Deltagerne bør således have mulighed for at gøre indsigelse mod 
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offentliggørelsen af oplysninger i de tilfælde, hvor en sådan offentliggørelse ville være til 
skade for dem, og derfor er det nødvendigt for dem at blive varslet herom på forhånd.

Ændringsforslag 235
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund" kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

I foranstaltninger under det specifikke mål 
at "beskytte Europas og dets borgeres 
frihed og sikkerhed" kan Kommissionen 
gøre alle relevante oplysninger, som den 
har, om resultater fra en deltager, der har 
modtaget EU-finansiering, tilgængelige for 
EU-institutionerne og –organerne eller 
medlemsstaternes nationale myndigheder. 
Kommissionens regler for sikkerhed bør 
medtages i de relevante tilskudsaftaler.

Or. en

Ændringsforslag 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund" kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger om resultater fra en 
deltager, der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

I foranstaltninger under aktiviteterne 
under søjlen "Samfundsmæssige 
udfordringer "kan Kommissionen gøre alle 
relevante oplysninger, som den har, om 
resultater fra en deltager, der har modtaget 
EU-finansiering, tilgængelige for EU-
institutionerne og –organerne eller 
medlemsstaternes nationale myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
kan Kommissionen gøre alle relevante 
oplysninger om resultater fra en deltager, 
der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund", som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund", og aktiviteten "Sundhed, 
demografiske ændringer og trivsel" under 
søjlen "Samfundsmæssige udfordringer"
kan Kommissionen gøre alle relevante 
oplysninger, som den har, om resultater fra 
en deltager, der har modtaget EU-
finansiering, tilgængelige for 
EU-institutionerne og –organerne eller 
medlemsstaternes nationale myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Grunde som offentlig sikkerhed, offentlig politik og offentlig sundhed er legitime undtagelser 
og berettiger til at afvige fra bestemmelsen om beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 238
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
kan Kommissionen gøre alle relevante 
oplysninger om resultater fra en deltager, 
der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund", som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre 
samfund", og aktiviteten "Sundhed, 
demografiske ændringer og trivsel" under 
søjlen "Samfundsmæssige udfordringer"
kan Kommissionen gøre alle relevante 
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organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

oplysninger, som den har, om resultater fra 
en deltager, der har modtaget EU-
finansiering, tilgængelige for 
EU-institutionerne og –organerne eller 
medlemsstaternes nationale myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at gøre det nemmere at anvende resultater af EU-
støttet forskning, der er gennemført som en del af "Sundhed, demografiske ændringer og 
trivsel" under søjlen "Samfundsmæssige udfordringer", for EU-organer eller 
medlemsstaternes nationale myndigheder, når de skal fastlægge projekter eller politikker.

Ændringsforslag 239
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
kan Kommissionen gøre alle relevante 
oplysninger om resultater fra en deltager, 
der har modtaget EU-finansiering, 
tilgængelige for EU-institutionerne og –
organerne eller medlemsstaternes nationale 
myndigheder.

I foranstaltninger under aktiviteten "sikre 
samfund" som indgår i det specifikke mål 
"Rummelige, innovative og sikre samfund" 
kan Kommissionen gøre alle relevante 
oplysninger, som den har til rådighed, om 
resultater fra en deltager, der har modtaget 
EU-finansiering, tilgængelige for EU-
institutionerne og –organerne eller 
medlemsstaternes nationale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 240
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen stiller en vejledning 
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med forklaring af detaljerne i 
udvælgelsesprocessen til rådighed for de 
potentielle deltagere. Ud over vægtningen 
af udvælgelseskriterierne oplyses de mest 
almindelige grunde til, at ansøgninger 
ikke accepteres, navnlig SMV'ers 
ansøgninger, samt metoder til at undgå 
disse fejl. Så vidt muligt gives disse 
oplysninger allerede, når det første 
arbejdsprogram offentliggøres, og der 
tilføjes flere oplysninger i takt med, at 
Kommissionen gør sig nogle erfaringer. I 
det omfang, som Kommissionen har 
mulighed for det under hensyntagen til 
det relevante budget, bør disse 
vejledninger offentliggøres på samtlige 
officielle sprog. Under alle 
omstændigheder sikrer medlemsstaterne, 
at der gratis stilles et eksemplar af 
vejledningen til rådighed for SMV'ere på 
deres eget officielle sprog.

Or. de

Ændringsforslag 241
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Informationsformidling i henhold til stk. 
1 medfører ikke, at der overdrages 
rettigheder eller pligter fra Kommissionen 
eller de øvrige deltagere til modtageren. 
Modtageren skal dog behandle alle 
sådanne oplysninger som fortrolige, 
medmindre de bliver offentlige eller gøres 
offentligt tilgængelige af deltagerne, eller 
de er meddelt til Kommissionen uden 
fortrolighedskrav. Kommissionens 
sikkerhedsregler om klassificerede 
oplysninger finder anvendelse.

2. Kommissionen sikrer følgende:

a) at informationsformidling i henhold til 
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stk. 1 ikke medfører, at der overdrages
rettigheder eller pligter fra Kommissionen 
eller de øvrige deltagere til modtageren
b) at modtageren behandler alle sådanne 
oplysninger som fortrolige, medmindre de 
bliver offentlige eller gøres offentligt 
tilgængelige af deltagerne, eller de er 
meddelt til Kommissionen uden 
fortrolighedskrav, og at
c) Kommissionens sikkerhedsregler om 
klassificerede oplysninger finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Da det er Kommissionen, der udleverer oplysninger, bør det være dens opgave at sikre, at 
oplysningerne ikke medfører overdragelse af rettigheder og at sikre, at modtagerne behandler 
oplysningerne som fortrolige oplysninger.

Ændringsforslag 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Vejledning og oplysninger til mulige 

deltagere
1. Kommissionen sikrer, at mulige 
deltagere får stillet tilstrækkelig 
vejledning og tilstrækkelige oplysninger 
til rådighed parallelt med 
offentliggørelsen af det første årlige 
arbejdsprogram under Horisont 2020.
2. Følgende dokumenter udarbejdes i tæt 
samarbejde med alle relevante aktører og 
vedtages af Kommissionen i form af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren som omhandlet 



PE492.762v01-00 80/162 AM\907542DA.doc

DA

i artikel 9, stk. 2:
a) regler for indgivelse, bedømmelse og 
udvælgelse af forslag samt tildeling af 
støtte
b) en modeltilskudsaftale
c) regler for revisionsattestering.
3. Derudover udarbejdes følgende 
dokumenter med vejledning og 
oplysninger i tæt samarbejde med alle 
relevante aktører, og de formidles på 
passende vis videre af Kommissionen:
a) vejledning om udarbejdelse af forslag, 
herunder med detaljerede oplysninger om 
bedømmelses- og udvælgelsesprocessen
b) vejledning for støttemodtagere
c) vejledning vedrørende finansielle 
forhold
d) vejledning om intellektuelle 
ejendomsrettigheder
e) checkliste til konsortiets aftale.
4. De bestemmelser, som Kommissionen 
vedtager i ovennævnte dokumenter, for så 
vidt angår fortolkning af bestemmelserne 
i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og i nærværende 
forordning, forbliver gyldige i hele 
programmets løbetid.

Or. en

Ændringsforslag 243
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Markedsnære aktioner støttes 
hovedsageligt ved hjælp af finansielle 
instrumenter.
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Or. en

Ændringsforslag 244
Paul Rübig

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på beregning af en 
virksomheds størrelse defineres en 
deltager i en foranstaltning udelukkende 
som den juridiske eller fysiske person, der 
indgiver ansøgningen, og dermed tages 
hverken moderselskabet, datterselskaber 
eller udenlandske virksomheder med 
andele deri i betragtning.

Or. de

Begrundelse

Dette vil gøre det nemmere at ansøge om tilskud.

Ændringsforslag 245
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen af juridiske enheder 
etableret i tredjelande i Horisont 2020 
eller dele deraf, hvis betingelserne for 
deltagelse af juridiske enheder fra 
medlemsstaterne i tredjelandes 
forsknings- og innovationsprogrammer 
skader EU's interesser.

2. Det pågældende arbejdsprogram 
begrænser og udelukker deltagelse i 
Horisont 2020 eller dele deraf for:

Or. en
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Ændringsforslag 246
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen af juridiske enheder 
etableret i tredjelande i Horisont 2020 eller 
dele deraf, hvis betingelserne for deltagelse 
af juridiske enheder fra medlemsstaterne i 
tredjelandes forsknings- og 
innovationsprogrammer skader EU's 
interesser.

2. Det pågældende arbejdsprogram kan 
begrænse deltagelsen af juridiske enheder 
etableret i tredjelande i Horisont 2020 eller 
dele deraf, hvis betingelserne for deltagelse 
af juridiske enheder fra medlemsstaterne i 
tredjelandes forsknings- og 
innovationsprogrammer skader EU's 
interesser. Yderligere regler for begrænset 
adgang til Horisont 2020 for visse 
juridiske enheder i tredjelande eller i 
associerede lande fremgår af artikel 6a 
(ny).

Or. en

Ændringsforslag 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) juridiske enheder (herunder alle 
associerede enheder), hvis deltagelse – på 
grund af ved de mål, de forfølger, de 
steder, de er etableret, deres aktiviteters 
art eller lokalitet – ville medføre, at 
Unionen enten anerkender en situation 
som lovlig, eller ville yde hjælp eller 
bistand til at opretholde en situation, der 
er skabt ved en alvorlig overtrædelse af 
international ret (herunder international 
humanitær ret), og for hvilken det af FN's 
Sikkerhedsråd eller ved en dom eller 
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rådgivende udtalelse fra Den 
Internationale Domstol er blevet fastslået, 
at der er tale om en sådan overtrædelse 

Or. en

Ændringsforslag 248
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6– stk. 2 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virksomheder, der er etableret i et 
tredjeland, som fører sig frem som et 
offshore finanscenter, eller hvor der ikke 
pålægges skat eller ikke pålægges 
nominel skat, hvor der ikke findes effektiv 
informationsudveksling med udenlandske 
skattemyndigheder, hvor der er 
manglende gennemsigtighed med hensyn 
til lovgivningsmæssige, juridiske eller 
administrative bestemmelser, eller hvor 
der ikke stilles krav om en materiel lokal 
tilstedeværelse

Or. en

Ændringsforslag 249
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) juridiske enheder, der er etableret i et 
tredjeland, hvor vilkårene for, at juridiske 
enheder fra EU's medlemsstater deltager i 
tredjelandets forsknings- og 
innovationsprogrammer, opfattes som 
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værende til skade for Unionens interesser.

Or. en

Ændringsforslag 250
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det pågældende arbejdsprogram eller 
arbejdsplan kan udelukke enheder, der ikke 
kan stille tilfredsstillende 
sikkerhedsgarantier, bl.a. i forbindelse 
med sikkerhedsgodkendelse af personale, 
hvis der er sikkerhedsgrunde hertil.

3. Det pågældende arbejdsprogram eller 
arbejdsplan kan udelukke enheder, der ikke 
kan stille tilfredsstillende garantier for 
sikkerhed og beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, bl.a. i forbindelse 
med sikkerhedsgodkendelse af personale, 
hvis der er sikkerhedsgrunde hertil.

Or. ro

Ændringsforslag 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En europæisk gruppe for territorialt 
samarbejde (EGTS) eller et andet juridisk 
organ, der er oprettet i henhold til 
lovgivningen i et af de deltagende lande, 
kan deltage i foranstaltningen under 
forudsætning af, at den er oprettet af 
offentlige myndigheder og organer fra 
mindst to deltagende lande, og at 
betingelserne i denne forordning samt 
betingelserne i det relevante 
arbejdsprogram eller den relevante 
arbejdsplan er opfyldt.

Or. en
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Begrundelse

Ifølge artikel 7 i forordning (EF) nr. 1082/2006 kan en EFTS gennemføre andre specifikke 
territoriale samarbejdsopgaver mellem deres medlemmer med sigte på det mål, der er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. Ifølge 
Kommissionens forslag om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 kan "en EFTS [kan] 
gennemføre andre specifikke territoriale samarbejdsopgaver mellem deres medlemmer med 
sigte på det mål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller uden finansielt bidrag fra 
Unionen".

Ændringsforslag 252
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Deltagelse af juridiske enheder 
etableret i tredjelande under Horisont 
2020's rammeprogram eller dele deraf er 
underlagt princippet om gensidighed, 
ifølge hvilket juridiske enheder etableret i 
EU kan deltage i forsknings- og 
innovationsprogrammer, der er iværksat 
af disse lande.

Or. fr

Ændringsforslag 253
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Begrænset adgang til Horisont 2020 for 
visse juridiske enheder i tredjelande og 

visse associerede lande
Deltagelse af og samarbejde med juridiske 
enheder i tredjelande eller associerede 
lande, der er indblandet i militære eller 
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territoriale konflikter, eller hvor der er 
rimeligt begrundet mistanke om 
krænkelser af menneskerettighederne, bør 
begrænses. Sådanne enheders eller 
associerede landes deltagelse er kun 
tilladt, såfremt følgende kriterier er 
opfyldt:
a) Enheden fra det pågældende tredjeland 
og det associerede land fremlægger forud 
for, at den modtager støtte og påbegynder 
indirekte foranstaltninger, en rapport med 
detaljerede oplysninger om, hvordan 
støttemidler og andre 
støtteforanstaltninger fra Horisont 2020 
ikke bidrager til og holdes adskilt fra de i 
foregående afsnit nævnte aktiviteter. 
Kommissionen yder vejledning med 
hensyn til indhold og metode i forbindelse 
med denne rapport.
b) Støtte kan ikke uddeles, og indirekte 
foranstaltninger kan ikke påbegyndes, før 
Kommissionen har godkendt rapporten og 
konklusionerne deri. Hvis det anses for at 
være nødvendigt, kan Kommissionen 
foretage egne undersøgelser eller udbede 
sig en kontrol foretaget af en tredjepart.
c) Efter at de indirekte foranstaltninger er 
blevet afsluttet eller halvårligt for 
associerede landes vedkommende, 
forelægger Kommissionen en revision 
indeholdende en vurdering af, hvorvidt 
støttemidler og støtteforanstaltninger er 
blevet forvaltet ordentligt.
d) Publikationer, der fremkommer som 
følge af denne artikels bestemmelser, bør 
være offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) mindst tre juridiske enheder skal 
deltage

a) mindst to juridiske enheder skal deltage

Or. en

Ændringsforslag 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) alle tre enheder skal være etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land

b) begge enheder skal være etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land

Or. en

Ændringsforslag 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) ingen af de tre enheder må være 
etableret i samme medlemsstat eller i det 
samme associerede land

c) de to enheder må ikke være etableret i 
samme medlemsstat eller i det samme 
associerede land

Or. en

Ændringsforslag 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) alle tre juridiske enheder skal være 
indbyrdes uafhængige, jf. artikel 7.

d) de to enheder skal være indbyrdes 
uafhængige, jf. artikel 7.

Or. en

Ændringsforslag 258
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde – f.eks. når 
geografiske og kulturelle aspekter af 
forskning, der foretages inden for de 
socialvidenskabelige og humanistiske 
områder, er af særlig interesse for en 
given medlemsstat eller et associeret land 
og ikke andre – som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at informere Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan om at sikre, at der tages hensyn til den geografiske og kulturelle 
komponent i forbindelse med udarbejdelsen af programmer eller arbejdsplaner. Som en 
minimumsbetingelse kan kræves, at en juridisk enhed deltager.

Ændringsforslag 259
Silvia-Adriana Ţicău
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
foranstaltninger på området primær 
landbrugsproduktion, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at regionerne er forskellige med hensyn til jordtype, klima og 
landbrugsinfrastruktur, kan det forekomme, at det kun vil være relevant med mange 
landbrugsprojekter, hvis de tilpasses individuelt til det regionale niveau. Hvis der f.eks. 
forekommer en bestemt skadegører i et område, er det nødvendigt at udarbejde 
foranstaltninger til dette område til bekæmpelse af den. Men det, at skadegøreren stoppes, vil 
have betydning på tværs af grænserne, fordi små forsknings- og innovationsprojekter kan 
forhindre skadegøreren i at sprede sig overalt. Derfor er det nødvendigt at lade 
landbrugssektoren være omfattet af denne mulighed for at gøre en undtagelse.

Ændringsforslag 260
Adina-Ioana Vălean

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
foranstaltninger på området primær 
landbrugsproduktion, 
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arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land
deltager.

programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

Or. en

Ændringsforslag 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
foranstaltninger på områderne primær 
landbrugsproduktion og udvikling af 
landdistrikter,
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

Or. en

Ændringsforslag 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
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frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
foranstaltninger på området primær 
landbrugsproduktion, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

Or. en

Ændringsforslag 263
Rareş-Lucian Niculescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
foranstaltninger på området primær 
landbrugsproduktion, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

Or. en

Ændringsforslag 264
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 3. Uanset stk. 1 skal minimumsbetingelsen 
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i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

i forbindelse med Det Europæiske 
Forskningsråds foranstaltninger til 
frontlinjeforskning, SMV-instrumentet, 
foranstaltninger på området primær 
landbrugsproduktion, 
programstøtteforanstaltningerne og i 
begrundede tilfælde, som fastsættes i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen, 
være, at en juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land 
deltager.

Or. en

Ændringsforslag 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som en undtagelse fra stk. 1 kan en 
EFTS, jf. artikel 6, ansøge som eneste 
modtager af støtte til en aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Ifølge Kommissionen forslag til en forordning om særlige bestemmelser om støtte fra Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde "kan 
en EGTS eller et andet retligt organ, som er oprettet i henhold til lovgivningen i et af de 
deltagende lande, som enemodtager søge støtte til en foranstaltning i forbindelse med 
grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde, forudsat at den er oprettet af offentlige 
myndigheder og organer fra mindst to deltagende lande - og fra mindst tre deltagende lande, 
når der er tale om interregionalt samarbejde". 

Ændringsforslag 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset stk. 1 skal 
minimumsbetingelsen i forbindelse med, 
at et projekt koordineres af en europæisk 
gruppe for territorialt samarbejde, være, 
at to juridiske enheder etableret i to 
forskellige medlemsstater eller 
associerede lande deltager. 

Or. en

Begrundelse

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Ændringsforslag 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Arbejdsprogrammer eller arbejdsplaner 
kan foreskrive supplerende vilkår i 
overensstemmelse med specifikke politiske 
krav eller foranstaltningens type eller mål, 
herunder bl.a. betingelser for deltagerantal 
og -type samt etableringssted.

5. Om nødvendigt og fuldt ud berettiget 
kan arbejdsprogrammer eller arbejdsplaner 
foreskrive supplerende vilkår i 
overensstemmelse med specifikke politiske 
krav eller foranstaltningens type eller mål, 
herunder bl.a. betingelser for deltagerantal 
og -type samt etableringssted.

Or. en
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Begrundelse

Horisont 2020 bør anvende generelle regler, der er indført via reglerne for deltagelse. Ekstra 
regler og betingelser bør være en undtagelse og kun anvendes i fuldt ud begrundede tilfælde, 
hvor det er absolut nødvendigt.

Ændringsforslag 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der indføres fleksibilitet i 
betingelserne for at deltage med henblik 
på at
- give aktiviteter, hvor man griber en 
mulighed, i sektorer med korte 
forsknings- og innovationscyklusser, et 
boost
- bidrage til SMV'ers deltagelse, og
- forenkle procedurer for aktiviteter, der 
bygger direkte videre på resultater af 
støttet forskning.

Or. en

Ændringsforslag 269
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) deltagelsen anses af Kommissionen 
eller det pågældende finansieringsorgan for 
afgørende for gennemførelsen af 
foranstaltningen

a) deltagelsen anses af Kommissionen eller 
det pågældende finansieringsorgan, efter at 
have hørt Europa-Parlamentet og Rådet, 
for afgørende for gennemførelsen af 
foranstaltningen

Or. fr
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Ændringsforslag 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) denne form for finansiering fastsættes i 
en bilateral aftale om videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde eller i andre aftaler 
mellem EU og den internationale 
organisation eller, for enheder etableret i et 
tredjeland, landet som den juridiske enhed 
er etableret i.

b) denne form for finansiering fastsættes i 
en bilateral aftale om videnskabeligt og 
teknologisk samarbejde eller i andre aftaler 
mellem EU og den internationale 
organisation eller, for enheder etableret i et 
tredjeland, landet som den juridiske enhed 
er etableret i. Denne aftale bør sikre, at 
alle medlemsstater behandles lige, uanset 
om de er medlem af den internationale 
organisation eller ikke.

Or. en

Ændringsforslag 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Opfyldelse af de i stk. 1 nævnte 
betingelser bør være underlagt nøje 
kontrol fra Kommissionens side.

Or. en

Ændringsforslag 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de øvrige tilfælde fastsat 
i forordning (EU) nr. XX/2012 
(finansforordningen) og i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [delegeret forordning] 
indkaldes der ikke forslag for 
koordinerings- og støtteforanstaltninger og 
programstøtteforanstaltninger, der 
gennemføres af juridiske enheder, som er 
fastsat i arbejdsprogrammerne, forudsat at 
foranstaltningen ikke falder inden for 
rammerne af et eksisterende 
indkaldelsesforslag.

Med forbehold af de øvrige tilfælde fastsat 
i forordning (EU) nr. XX/2012 
(finansforordningen) og i forordning (EU) 
nr. XX/2012 [delegeret forordning] 
indkaldes der ikke forslag for 
koordinerings- og støtteforanstaltninger og 
programstøtteforanstaltninger, der 
gennemføres af juridiske enheder, som er 
fastsat i arbejdsprogrammerne, forudsat at 
foranstaltningen ikke falder inden for 
rammerne af et eksisterende 
indkaldelsesforslag. Indkaldelse af forslag 
kan ske på forskellige måder, herunder i 
form af åbne indkaldelser, som er 
nødvendige for at sikre den grad af 
fleksibilitet, der er nødvendig på grund af 
forsknings- og innovationssektorernes og 
aktiviteternes mangfoldighed, fra 
langsigtede projekter til kortsigtede 
aktiviteter, der opstår som følge af en 
umiddelbar mulighed.

Or. en

Ændringsforslag 273
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle indkaldelser af forslag inden for 
sikkerhedsforskning underkastes en 
forudgående etisk og samfundsmæssig 
konsekvensanalyse. Indkaldelser, der 
giver anledning til betydelige bekymringer 
med hensyn til deres etiske og/eller 
samfundsmæssige konsekvenser, skal 
underkastes øget tilsyn og kontrol.

Or. en
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Ændringsforslag 274
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Antallet af foranstaltninger, der støttes 
under en indkaldelse af forslag, afgøres 
ud fra kriteriet ekspertise.

Or. en

Ændringsforslag 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Der kan anvendes en forenklet 
evalueringsprocedure med to faser, 
såfremt det er anført i 
arbejdsprogrammet, og forudsat, at det 
ikke medfører forlængelse af den samlede 
evalueringsperiode.

Or. en

Ændringsforslag 276
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Juridiske enheder, der modtager EU-
finansiering, skal indgå en tilskudsaftale 

2. Juridiske enheder, der modtager EU-
finansiering, skal indgå en tilskudsaftale 
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med EU eller det pågældende 
finansieringsorgan. Tilskudsaftalen skal 
indeholde en beskrivelse af det arbejde, der 
skal udføres af deltagerne og de deltagende 
juridiske enheder fra involverede 
tredjelande.

med EU eller det pågældende 
finansieringsorgan. Tilskudsaftalen skal 
indeholde en beskrivelse af det arbejde, der 
skal udføres af deltagerne og de deltagende 
juridiske enheder fra involverede 
tredjelande, og af rammebetingelserne, 
især for brugsret, udnyttelse og 
udbredelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at opstille betingelserne for muligheden for at anføre rammebetingelser for 
foranstaltninger, der gennemføres på grundlag af fælles indkaldelser med tredjelande, 
navnlig for så vidt angår intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag 277
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Tiden i forbindelse med indkaldelse af 

forslag
Det prioriteres højt, at der sker en 
afkortning af den tid, det tager at tage 
stilling til, hvilke bud der antages. 
Afhængigt af arten af en given 
indkaldelse skal følgende imidlertid også 
tages behørigt i betragtning:
a) Klare og gennemsigtige mekanismer til 
udvikling af indkaldelser for bestemte 
emner vil gøre det muligt at skabe 
ensartede regler og inklusiv og voksende 
deltagelse. Dette bør så vidt muligt være i 
ensartet på tværs af programmer og 
temaer.
b) Rimelig forhåndsorientering om 
kommende indkaldelser kan gøre det 
muligt for potentielle deltagere at danne 
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konsortier forud for offentliggørelsen af 
en indkaldelse og dermed resultere i 
forslag af højere kvalitet.
c) Sikring af en rimelig tid mellem 
offentliggørelsen af en indkaldelse og 
tidsfristen for indgivelse af forslag kan 
resultere i forslag af højere kvalitet og 
skabe mere ensartede vilkår for deltagere 
med forskellige grader af administrativ 
kapacitet, erfaring med at deltage i EU-
støttede programmer, forskellige sprog og 
forskellige niveauer af 
engelskkundskaber.
Tidsfrister i forbindelse med indkaldelser 
bør planlægges under hensyntagen til alle 
EU-indkaldelser og potentielle deltageres 
akademiske og forretningsmæssige 
kalender.

Or. en

Ændringsforslag 278
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
Synergier med samhørighedsfonde

For at skabe synergier og effektivitet i 
forbindelse med anvendelsen af midler fra 
samhørighedsfonde til forskningsformål 
bør der etableres fælles regler for 
deltagelse.  Der etableres ét sæt regler og 
én indgang til al forskningsstøtte fra 
Unionen, hvilket også omfatter brug af 
samme deltageridentifikationskode
(Participant Identification Code, PIC) og 
deltagerportal til alle EU-indkaldelser og 
projekter.

Or. en



PE492.762v01-00 100/162 AM\907542DA.doc

DA

Ændringsforslag 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslagene skal om nødvendigt
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne.

1. Forslagene skal indeholde en 
undersøgelse af, hvorvidt dimensionerne 
ansvarlig forskning og udvikling, jf. 
artikel 14a i forordningen om Horisont 
2020 - rammeprogram for forskning og 
innovation (2012-2020) 
(COM(2011)0809) er relevante og skal 
tages i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag henviser til ændringsforslag 12, hvori der foreslås en ny artikel om 
ansvarlig forskning, stillet af Cristina Gutiérrez-Cortines til María Teresa Riera Madurells 
udkast til betænkning om Horisont 2020 - rammeprogrammet. 

Ændringsforslag 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslagene skal om nødvendigt 
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne.

1. Forslagene skal om nødvendigt 
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse af resultaterne, når udnyttelse 
forventes eller kræves som en del af 
indkaldelsen af forslag, samt en plan for
formidling af resultater, herunder en plan 
for datastyring og -udveksling.

Or. en
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Ændringsforslag 281
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslagene skal om nødvendigt
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne.

1. Forslagene skal indeholde et udkast til 
en plan for udnyttelse og formidling af 
resultaterne. Hvor det er hensigtsmæssigt, 
skal det nævnes udtrykkeligt i 
arbejdsprogrammet eller -planen, at der 
ikke er behov for et udkast til en plan.

Or. en

Begrundelse

Planer for udnyttelse og formidling bør altid indgives undtagen i ekstraordinære tilfælde.

Ændringsforslag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forslagene skal om nødvendigt 
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne.

1. Forslagene skal om nødvendigt 
indeholde et udkast til en plan for 
udnyttelse og formidling af resultaterne, 
herunder en plan for dataforvaltning og -
udveksling.

Or. en

Ændringsforslag 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

1a. Hvor det er hensigtsmæssigt, dvs. hvis 
der forventes et stort antal ansøgninger, 
kan Kommissionen beslutte at 
gennemføre en ansøgningsprocedure i to 
faser, forudsat at der foretages en grundig 
evaluering i første fase (af formål, den 
videnskabelige tilgang, deltagernes 
kompetencer, merværdien ved 
videnskabeligt samarbejde og et samlet 
budget), og forudsat at der ikke går 
betydeligt længere tid, indtil aftalen 
underskrives eller tilskuddet ydes.

Or. en

Ændringsforslag 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et forslag til forskning, der har 
potentiale til yderligere udvikling til en ny 
medicinsk teknologi (f.eks. medicin, 
vacciner, medicinsk diagnostik) skal 
indeholde et udkast til en plan med en 
detaljeret strategi med henblik på at 
garantere umiddelbar og størst mulig 
adgang til denne teknologi, hvor 
manglende adgang til teknologien ville 
udgøre en trussel mod beskyttelsen af den 
offentlige sundhed.

Or. en

Begrundelse

Adgang til medicin, vacciner og andre medicinske teknologier er afgørende for, at 
sundhedssystemerne fungerer, og for at sikre adgang til sundhed. Som dokumenteret i 
adskillige af WHO's rapporter, kan det at tage adgangsstrategier i betragtning på et så tidligt 
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tidspunkt som muligt i en F&U-proces senere bidrage til en velfungerende forsyning med 
sundhedstjenesteydelser.  Kilder fra WHO: Report of the Commission on IPR, Innovation and 
Public Health. (2006); R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening 
Global Financing and Coordination (2012).

Ændringsforslag 285
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Forslag skal indeholde en 
undersøgelse af, på hvilken måde 
dimensionerne ansvarlig forskning og 
innovation som omhandlet i artikel 14a i 
forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020] er relevante og tages i betragtning. 

Or. en

Ændringsforslag 286
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal efter 
forholdene indeholde nærmere oplysninger 
om, hvilke foranstaltninger 
medlemsstaterne har truffet med hensyn til 
tilladelse og kontrol, og om, hvilken etisk 
godkendelse der kan forelægges. Hvad 
angår derivering af humane embryonale 
stamceller, er institutionerne, 
organisationerne og forskerne underlagt 
strenge krav om tilladelse og kontrol efter 
retsgrundlaget i den eller de berørte 

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal efter 
forholdene indeholde nærmere oplysninger 
om, hvilke foranstaltninger 
medlemsstaterne har truffet med hensyn til 
kontrol, og om, hvilken etisk godkendelse 
der kan forelægges. Hvad angår derivering 
af humane embryonale stamceller, er 
institutionerne, organisationerne og 
forskerne underlagt strenge krav om 
kontrol efter retsgrundlaget i den eller de 
berørte medlemsstater.
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medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal efter 
forholdene indeholde nærmere oplysninger 
om, hvilke foranstaltninger 
medlemsstaterne har truffet med hensyn til 
tilladelse og kontrol, og om, hvilken etisk 
godkendelse der kan forelægges. Hvad 
angår derivering af humane embryonale 
stamceller, er institutionerne, 
organisationerne og forskerne underlagt 
strenge krav om tilladelse og kontrol efter 
retsgrundlaget i den eller de berørte 
medlemsstater.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 288
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal efter 
forholdene indeholde nærmere oplysninger 
om, hvilke foranstaltninger 
medlemsstaterne har truffet med hensyn til 
tilladelse og kontrol, og om, hvilken etisk 
godkendelse der kan forelægges. Hvad 
angår derivering af humane embryonale 

2. Forslag om forskning i menneskelige 
embryonale stamceller skal indeholde 
nærmere oplysninger om, hvilke 
foranstaltninger medlemsstaterne har 
truffet med hensyn til tilladelse og kontrol, 
og om, hvilken etisk godkendelse der kan 
forelægges. Hvad angår derivering af 
humane embryonale stamceller, er 
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stamceller, er institutionerne, 
organisationerne og forskerne underlagt 
strenge krav om tilladelse og kontrol efter 
retsgrundlaget i den eller de berørte 
medlemsstater.

institutionerne, organisationerne og 
forskerne underlagt strenge krav om 
tilladelse og kontrol efter retsgrundlaget i 
den eller de berørte medlemsstater.

Or. ro

Ændringsforslag 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forslag, der strider mod grundlæggende 
etiske principper eller anden gældende 
lovgivning, eller som ikke opfylder 
betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogrammet], i arbejdsprogrammet, 
arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen 
kan til enhver tid udelukkes fra 
procedurerne for bedømmelse, udvælgelse 
og tildeling.

3. Forslag, der strider mod grundlæggende 
etiske principper, grundlæggende 
rettigheder eller anden gældende 
lovgivning, eller som ikke opfylder 
betingelserne i afgørelse nr. XX/XX/EU 
[særprogrammet], i arbejdsprogrammet, 
arbejdsplanen eller i forslagsindkaldelsen 
kan til enhver tid udelukkes fra 
procedurerne for bedømmelse, udvælgelse 
og tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et forslag til forskning, der har 
potentiale til yderligere udvikling til en ny 
medicinsk teknologi (f.eks. medicin, 
vacciner, medicinsk diagnostik) skal 
indeholde et udkast til en plan med en 
detaljeret strategi med henblik på at 
garantere umiddelbar og størst mulig 



PE492.762v01-00 106/162 AM\907542DA.doc

DA

adgang til denne teknologi, hvor 
manglende adgang til teknologien ville 
udgøre en trussel mod beskyttelsen af den 
offentlige sundhed.

Or. en

Begrundelse

Adgang til medicin, vacciner og andre medicinske teknologier er afgørende for, at 
sundhedssystemerne fungerer, og for at sikre adgang til sundhed, hvilket er blevet 
dokumenteret indgående i adskillige af Verdenssundhedsorganisationen WHO's rapporter. 
Det at tage adgangsstrategier i betragtning på et så tidligt tidspunkt som muligt i en forskning 
og udviklings-proces kan senere bidrage til en velfungerende forsyning med 
sundhedstjenesteydelser. Der findes mange forskellige værktøjer til at opfylde dette behov 
(f.eks. regler for håndtering af intellektuelle ejendomsrettigheder, adgangsprogrammer)

Ændringsforslag 291
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et forslag til forskning, der har 
potentiale til yderligere udvikling til en ny 
medicinsk teknologi (f.eks. medicin, 
vacciner, medicinsk diagnostik) skal 
indeholde et udkast til en plan med en 
detaljeret strategi med henblik på at 
garantere umiddelbar og størst mulig 
adgang til denne teknologi, hvor 
manglende adgang til teknologien ville 
udgøre en trussel mod beskyttelsen af den 
offentlige sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Et forslag til forskning, der har 
potentiale til yderligere udvikling til en ny 
medicinsk teknologi (f.eks. medicin, 
vacciner, medicinsk diagnostik) skal 
indeholde et udkast til en plan med en 
detaljeret strategi med henblik på at 
garantere umiddelbar og størst mulig 
adgang til denne teknologi, hvor 
manglende adgang til teknologien ville 
udgøre en trussel mod beskyttelsen af den 
offentlige sundhed.

Or. en

Begrundelse

Adgang til medicin, vacciner og andre medicinske teknologier er afgørende for, at 
sundhedssystemerne fungerer, og for, at borgerne sikres adgang til sundhed.

Ændringsforslag 293
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor der er relevant, bør forslagene 
indeholde en redegørelse for, hvordan og i 
hvilket omfang analyser ud fra et 
kønsperspektiv er relevante for det 
påtænkte projekt, og der bør anvendes 
hensigtsmæssige metoder udviklet ved 
frontlinjeforskning på det pågældende 
område.

Or. en

Begrundelse

I visse tilfælde bør det fremgå af forslagene, hvor relevant kønsperspektivet er.
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Ændringsforslag 294
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etisk gennemgang Etisk og kønsmæssig gennemgang

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde bør forslagene gennemgås ud fra et kønsmæssigt synspunkt. 

Ændringsforslag 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfører systematisk en 
etisk gennemgang af de forslag, der giver 
anledning til etiske overvejelser. 
Gennemgangen skal kontrollere, at de 
etiske principper og lovgivningen
overholdes og, i tilfælde af at forskningen 
finder sted uden for EU, at den samme 
forskning ville være tilladt i en 
medlemsstat.

I forbindelse med forskning, der er 
foregået uden for Unionen, kontrollerer 
Kommissionen i givet fald, at de etiske 
principper overholdes, og sikrer, at den 
samme forskning ville være tilladt i en 
medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 296
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfører systematisk en 
etisk gennemgang af de forslag, der giver 
anledning til etiske overvejelser. 
Gennemgangen skal kontrollere, at de 
etiske principper og lovgivningen 
overholdes og, i tilfælde af at forskningen 
finder sted uden for EU, at den samme 
forskning ville være tilladt i en 
medlemsstat.

Kommissionen udfører systematisk en 
etisk gennemgang af de forslag, der giver 
anledning til etiske overvejelser. 
Gennemgangen skal kontrollere, at de 
etiske principper og lovgivningen 
overholdes og, i tilfælde af at forskningen 
finder sted uden for EU, at den samme 
forskning ville være tilladt i en 
medlemsstat. Hvor det er relevant, bør 
Kommissionen også systematisk 
gennemføre kønsmæssige undersøgelser 
af forslag og i den forbindelse anvende en 
model med en checkliste, navnlig i 
forbindelse med forslag vedrørende 
mennesker som enten subjekter eller 
brugere.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde bør forslagene gennemgås ud fra et kønsmæssigt synspunkt. 

Ændringsforslag 297
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udfører systematisk en 
etisk gennemgang af de forslag, der giver 
anledning til etiske overvejelser. 
Gennemgangen skal kontrollere, at de 
etiske principper og lovgivningen
overholdes og, i tilfælde af at forskningen 
finder sted uden for EU, at den samme 
forskning ville være tilladt i en 
medlemsstat.

Kommissionen udfører systematisk en 
etisk gennemgang af de forslag, der giver 
anledning til etiske overvejelser. 
Gennemgangen skal kontrollere, at de 
etiske principper og EU-lovgivningen
overholdes og, i tilfælde af at forskningen 
finder sted uden for EU, hvorvidt den 
samme forskning ville være tilladt i en 
medlemsstat.

Or. es
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Begrundelse

Dette er for at sikre, at der gennemføres etiske kontroller i overensstemmelse med EU's 
lovgivning og principper.

Ændringsforslag 298
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle indkaldelser af forslag inden for 
sikkerhedsforskning underkastes en 
forudgående etisk konsekvensanalyse. 
Denne analyse skal række ud over de 
snævre grænser, der findes i forbindelse 
med beskyttelse af privatlivets fred og 
databeskyttelse, og tage højde for de 
bredere samfundsmæssige konsekvenser 
af den bagvedliggende F&U-dagsorden 
på sikkerhedsområdet. Indkaldelser, der 
giver anledning til betydelige bekymringer 
med hensyn til deres etiske og/eller 
samfundsmæssige konsekvenser, skal 
underkastes øget tilsyn og kontrol. 
Navnlig undersøges hvert eneste projekt 
under denne indkaldelse ud fra et etisk 
synspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen gør processen med en 
etisk gennemgang så gennemsigtig som 
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mulig for projektembedsmænd og 
deltagere.

Or. en

Ændringsforslag 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen bestræber sig på at 
sikre, at etiske undersøgelser, hvor det er 
muligt ikke resulterer i unødige 
forsinkelser ved opstart, fortsættelse eller 
færdiggørelse af projekter.

Or. en

Ændringsforslag 301
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13a
Kønsmæssig gennemgang

Kommissionen gennemgår systematisk 
forslag ud fra et kønsmæssigt synspunkt 
på grundlag af en model med en 
checkliste.

Or. en

Ændringsforslag 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Effekten måles i forhold til de samlede 
vurderede finansielle omkostninger ved 
projektet, og derved fremkommer 
omkostning/effekt-forholdet som et 
tildelingskriterium.

Or. en

Begrundelse

Da Horisont 2020 er et program til uddeling af offentlige midler, bør man også tage hensyn 
til et forslags cost-benefit-rate i forbindelse med indplacering og udvælgelse af de forslag, der 
opnår støtte.

Ændringsforslag 303
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De indsendte forslag evalueres på 
grundlag af følgende tildelingskriterier:

1. De indsendte forslag evalueres på 
grundlag af tildelingskriterier, som f.eks.:

Or. pl

Begrundelse

I ændringsforslag 4, 5, 6, 7 og 8 specificeres de kriterier, som bør anvendes til at fastlægge en 
fælles vurderingsskala til brug på de evalueringer, som evaluatorerne har indgivet.

Ændringsforslag 304
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ekspertise a) ekspertise, på grundlag af en 
evaluering af forskningsfaciliteterne, jf. 
artikel 2, stk. 1, nr. 17a (nyt)

Or. pl

Begrundelse

I ændringsforslag 4, 5, 6, 7 og 8 specificeres de kriterier, som bør anvendes til at fastlægge en 
fælles vurderingsskala til brug på de evalueringer, som evaluatorerne har indgivet.

Ændringsforslag 305
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) virkning b) de forskningsresultater, de enkelte 
deltagere i teamet har opnået

Or. pl

Begrundelse

I ændringsforslag 4, 5, 6, 7 og 8 specificeres de kriterier, som bør anvendes til at fastlægge en 
fælles vurderingsskala til brug på de evalueringer, som evaluatorerne har indgivet.

Ændringsforslag 306
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gennemførelsens kvalitet og effektivitet. c) omkostningerne ved gennemførelsen

Or. pl
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Begrundelse

I ændringsforslag 4, 5, 6, 7 og 8 specificeres de kriterier, som bør anvendes til at fastlægge en 
fælles vurderingsskala til brug på de evalueringer, som evaluatorerne har indgivet.

Ændringsforslag 307
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sandsynligheden for, at projektet 
lykkes

Or. pl

Begrundelse

I ændringsforslag 4, 5, 6, 7 og 8 specificeres de kriterier, som bør anvendes til at fastlægge en 
fælles vurderingsskala til brug på de evalueringer, som evaluatorerne har indgivet.

Ændringsforslag 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) synergier med andre offentligt støttede 
projekter på nationalt, regionalt og lokalt 
niveau.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det nemmere at opnå reel synergi med medlemsstaternes og regionernes 
støtteprogrammer i forbindelse med reel intelligent specialisering og koncentration af 
ressourcer anses det for hensigtsmæssigt at give mulighed for også at udvælge projekter på 
grundlag af, om der er mulighed for at opnå sådanne synergier.
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Ændringsforslag 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvert af de i stk. 1 nævnte kriterier 
bedømmes efter en skala, der går op til 5. 
Der kan tildeles halve points. Trinnene 
viser følgende med hensyn til de 
kriterium, der undersøges:
a) 0 - Forslaget opfylder ikke det 
pågældende kriterium eller kan ikke 
bedømmes på grund af manglende eller 
ufuldstændige oplysninger
b) 1 - Ringe. Kriteriet berøres på 
utilstrækkelig vis, eller der er alvorlige 
iboende svagheder.
c) 2 - Nogenlunde tilfredsstillende. 
Forslaget kommer ind på kriteriet 
generelt, men der er betydelige svagheder.
d) 3 - Godt. Forslaget beskæftiger sig med 
kriteriet på en god måde, men det er 
nødvendigt at foretage forbedringer.
e) 4 - Meget godt. Forslaget beskæftiger 
sig med kriteriet på en meget god måde, 
men det er stadig muligt at foretage visse 
forbedringer.
f) 5 - Udmærket. Forslaget beskæftiger sig 
med samtlige relevante aspekter af det 
pågældende kriterium på en vellykket
måde. Eventuelle mangler er af mindre 
betydning.

Or. en

Ændringsforslag 310
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udvælgelseskriterierne og deres 
vægtning fastlægges i arbejdsprogrammet 
eller arbejdsplanen, og anvendelsen af 
dem tilpasses prioriteterne i Horisont 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 311
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Virkningen måles i forhold til de 
samlede vurderede finansielle 
omkostninger ved projektet, hvorved fås 
omkostning/virkning-forholdet som et 
tildelingskriterium.

Or. en

Ændringsforslag 312
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kun ekspertisekriteriet finder 
anvendelse på forslag om ERC's 
foranstaltninger for frontlinjeforskning.

udgår

Or. ro
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Ændringsforslag 313
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kun ekspertisekriteriet finder anvendelse 
på forslag om ERC's foranstaltninger for 
frontlinjeforskning.

2. Kun ekspertisekriteriet finder anvendelse 
på udvælgelsen af forskningsteamet i 
forbindelse med forslag om ERC's 
foranstaltninger for frontlinjeforskning, 
dvs. det baseres på evalueringen af 
forskernes adgang til moderne 
forskningsfaciliteter, jf. artikel 2, stk. 1, 
nr. 17a (nyt).

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tydeliggørelse af ekspertisekriteriet.

Ændringsforslag 314
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Udvælgelses- og tildelingskriterierne 
bør anvendes uden kønsmæssige 
fordomme. Der bør etableres et system 
med incitamenter til fordel for projekter 
med et kønsperspektiv og 
ligestillingsperspektiv. Kommissionen 
etablerer processer til overvågning af 
gennemførelsen af denne bestemmelse og 
offentliggør konklusionerne heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kriteriet virkning omfatter det 
potentielle omfang af formidling og 
offentlig adgang til forskningsresultater 
og data, og i den forbindelse prioriteres 
projekter, der kan medføre en bredere 
formidling og udnyttelse af resultater, 
højest.

Or. en

Ændringsforslag 316
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kriteriet virkning vægtes højest ved 
forslag under indsatsområdet "Industrielt 
lederskab".

Or. en

Ændringsforslag 317
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen 
fastsætter yderligere oplysninger om 
anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1, 

3. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen 
fastsætter yderligere oplysninger om 
anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1, 
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og præciserer vægtninger og tærskler. og præciserer vægtninger og tærskler.
Desuden opføres kønsbalance som et 
kriterium i arbejdsprogrammerne.

Or. en

Ændringsforslag 318
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen 
fastsætter yderligere oplysninger om 
anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1, 
og præciserer vægtninger og tærskler.

3. Arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen 
fastsætter yderligere oplysninger om 
anvendelsen af tildelingskriterierne i stk. 1, 
og præciserer underkriterier, vægtninger 
og tærskler. Evaluering sikrer ligestilling 
og ikke-forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 319
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen vedtager og 
offentliggør regler for proceduren for 
indgivelse af forslag samt de dermed 
forbundne evaluerings-, udvælgelses- og 
tildelingsprocedurer; desuden offentliggør 
den vejledninger til ansøgere og 
retningslinjer til evaluatorerne. 
Kommissionen opstiller navnlig 
detaljerede regler for den tofasede 
indgivelsesprocedure, herunder for 
omfanget og arten af forslaget i hhv. 
første og anden fase, samt regler for den 
tofasede evalueringsprocedure.
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Or. de

Begrundelse

De nødvendige dokumenter bør allerede være fastlagt i så stort omfang som muligt i reglerne 
for deltagelse.

Ændringsforslag 320
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udarbejder en 
vejledning til udvælgelsesprocessen, hvori 
der redegøres for, hvordan 
tildelingskriterierne anvendes, og hvilke 
følger de forskellige vægtninger og 
grænser har for udvælgelsesprocessen. 
Denne vejledning offentliggøres parallelt 
med det første arbejdsprogram. 
Vejledningens indhold er bindende for 
Kommissionens tjenestegrene.

Or. en

Ændringsforslag 321
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen udarbejder en 
vejledning til udvælgelsesprocessen, hvori 
der redegøres for, hvordan 
tildelingskriterierne anvendes, og hvilke 
følger de forskellige vægtninger og 
grænser har for udvælgelsesprocessen. 
Denne vejledning offentliggøres parallelt 
med det første arbejdsprogram.
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Or. en

Ændringsforslag 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor det er hensigtsmæssigt, tages et 
forslags potentiale til at fremme 
internationalt samarbejde om centrale 
emner såsom standardisering i 
betragtning i evalueringsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 323
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt et forslag indgives på et 
anden sprog end engelsk, må dette ikke 
stille ansøgerne ringere i 
evalueringsproceduren.

Or. de

Ændringsforslag 324
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forslag prioriteres efter 4. Forslag prioriteres efter 
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bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen 
sker på baggrund af denne prioritering.

bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen 
sker på baggrund af den foreslåede 
numeriske vurderingsskala. Det samme 
emne (problem, der skal løses) eller et 
lignende emne kan tildeles to forskellige 
forskningsteams uafhængigt af hinanden 
med henblik på at øge konkurrencen.

Or. pl

Begrundelse

Konkurrence bør være en faktor både under ansøgningsprocessen og under gennemførelsen 
af tilskud.

Ændringsforslag 325
Konrad Szymański

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forslag prioriteres efter 
bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen 
sker på baggrund af denne prioritering.

4. Forslag prioriteres efter 
bedømmelsesresultaterne. Udvælgelsen 
sker på baggrund af denne prioritering.
Såfremt to eller flere forslag anses for at 
være lige gode på grundlag af kriterierne i 
stk. 1 og 2, anvender Kommissionen et 
yderligere kriterium gående ud på, hvilket 
forslag man får mest ud af for pengene.

Or. en

Ændringsforslag 326
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ved indkaldelse af forslag 
gennemføres først og fremmest en tofaset 
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indgivelsesprocedure, jf. bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] og dens 
gennemførelsesbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 327
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd kun den økonomiske formåen hos 
koordinatorerne, der ansøger om et 
finansieringsbidrag fra EU til en 
foranstaltning, der overstiger 500 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.

5. Ved hjælp af metoder, der er forenelige 
med national lovgivning, kontrollerer 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
på forhånd kun den økonomiske formåen 
hos koordinatorerne, der ansøger om et 
finansieringsbidrag fra EU til en 
foranstaltning, der overstiger 100 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.
Kommissionen stiller et enkelt, 
brugervenligt, elektronisk værktøj til 
rådighed for ansøgere til at udføre deres 
rentabilitetscheck med.

Or. en

Begrundelse

National lovgivnings forrangsstilling skal anerkendes og vil være et vigtigt skridt fremad i 
processen med at forenkle procedurerne for deltagerne.

Ændringsforslag 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd kun den økonomiske formåen hos 
koordinatorerne, der ansøger om et 
finansieringsbidrag fra EU til en 
foranstaltning, der overstiger 500 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd kun den økonomiske formåen hos 
koordinatorerne eller andre deltagere, der 
ansøger om et finansieringsbidrag fra EU 
til en foranstaltning, der overstiger 650 000 
EUR, som i det syvende rammeprogram, 
medmindre det på grundlag af allerede 
tilgængelige oplysninger er berettiget at 
tvivle på koordinatorens eller andre 
deltageres økonomiske formåen.

Or. en

Ændringsforslag 329
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd kun den økonomiske formåen hos
koordinatorerne, der ansøger om et 
finansieringsbidrag fra EU til en 
foranstaltning, der overstiger 500 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.

5. Kommissionen eller 
finansieringsorganet kontrollerer på 
forhånd den økonomiske formåen, når der 
ansøges om et finansieringsbidrag fra EU 
til en deltager, der overstiger 500 000 
EUR, medmindre det på grundlag af 
allerede tilgængelige oplysninger er 
berettiget at tvivle på koordinatorens eller 
andre deltageres økonomiske formåen.

Or. en

Begrundelse

Det, at kontrollere en koordinators økonomiske formåen, siger ikke noget om den økonomiske 
formåen hos de deltagere, der anmoder om et betydeligt bidrag. Det, der bør kontrolleres, er 
deltagerne og ikke en koordinators foranstaltning.
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Ændringsforslag 330
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt den potentielle SMV-koordinator 
ikke opfylder alle finansielle kriterier, kan 
Deltagergarantifonden som beskrevet i 
denne forordnings artikel 32 dække 
risikoen.

Or. en

Ændringsforslag 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den økonomiske formåen kontrolleres 
ikke ved juridiske enheder, hvis 
levedygtighed er garanteret af en 
medlemsstat eller et associeret land, og ved 
sekundære og højere 
uddannelsesinstitutioner.

6. Den økonomiske formåen kontrolleres 
ikke ved juridiske enheder, hvis 
levedygtighed er garanteret af en 
medlemsstat eller et associeret land, og ved 
sekundære og højere 
uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende 
kontrolleres den økonomiske og 
koorditionsmæssige formåen hos 
underkapitaliserede datterselskaber eller 
opstartsvirksomheder ikke, såfremt deres 
formåen er garanteret af deres 
aktionærer, og denne garanti fornyes 
hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den økonomiske formåen kontrolleres 
ikke ved juridiske enheder, hvis 
levedygtighed er garanteret af en 
medlemsstat eller et associeret land, og ved 
sekundære og højere 
uddannelsesinstitutioner.

6. Den økonomiske formåen kontrolleres 
ikke ved juridiske enheder, hvis 
levedygtighed er garanteret af en 
medlemsstat eller et associeret land, og ved 
sekundære og højere 
uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende 
kontrolleres den økonomiske og 
koorditionsmæssige formåen hos 
underkapitaliserede datterselskaber eller 
opstartsvirksomheder ikke, såfremt deres 
formåen er garanteret af deres 
aktionærer, og denne garanti fornyes 
hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 333
Peter Skinner

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I den fase af proceduren, hvor der 
foretages en økonomisk validering, bør 
der ikke stilles krav til SMV'er i visse 
sektorer med fokus på forskning frem for 
profitskabelse om, at de skal forelægge 
dokumentation for driftsomsætningen i 
forudgående år for at kvalificere sig til at 
modtage støtte.

Or. en

Begrundelse

Mange SMV'er, navnlig i biotech-sektoren, fokuserer på forskning og ikke på profitskabelse.
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Ændringsforslag 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. I indkaldelsen af forslag indgår 
principielt en tofaset 
indgivelsesprocedure, jf. bestemmelserne i 
forordning (EU) nr. XX/2012 
[finansforordningen] og dens 
gennemførelsesbestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 335
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Den økonomiske formåen kan 
garanteres af en anden juridisk enhed, 
hvis økonomiske formåen så kontrolleres i 
overensstemmelse med artikel 14, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen eller det pågældende 
finansieringsorgan fastlægger en procedure 
for fornyet gennemgang af bedømmelsen 

1. Kommissionen eller det pågældende 
finansieringsorgan fastlægger en 
fuldkommen gennemsigtig procedure for 
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for ansøgere, der mener, at bedømmelsen 
af deres forslag ikke er blevet foretaget i 
overensstemmelse med procedurerne i 
disse regler, det pågældende 
arbejdsprogram eller arbejdsplan og 
indkaldelsen af forslag.

fornyet gennemgang af bedømmelsen for 
ansøgere, der mener, at bedømmelsen af 
deres forslag ikke er blevet foretaget i 
overensstemmelse med procedurerne i 
disse regler, det pågældende 
arbejdsprogram eller arbejdsplan og 
indkaldelsen af forslag.

Or. en

Ændringsforslag 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet er ansvarlig for 
gennemgangen af anmodningen. Kun de 
formelle aspekter af bedømmelsen og ikke 
forslagets kvalitet vurderes.

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet er ansvarlig for 
gennemgangen af anmodningen.

Or. en

Ændringsforslag 338
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet er ansvarlig for 
gennemgangen af anmodningen. Kun de 
formelle aspekter af bedømmelsen og ikke
forslagets kvalitet vurderes.

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet er ansvarlig for 
gennemgangen af anmodningen. Kun de 
formelle aspekter af bedømmelsen 
vurderes og i givet fald og i 
overensstemmelse med foregående stykke 
forslagets kvalitet.

Or. es
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag banes vejen for at medtage kvaliteten af det indgivne forslag.

Ændringsforslag 339
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Såfremt støtteprojekter under 
Horisont 2020 indgives igen, stiller 
Kommissionen forud for evalueringen 
den tidligere indsendte projektansøgning 
og den ledsagende bedømmelsesrapport til 
rådighed for det nye evalueringspanel. 
Kommissionen sikrer – under behørig 
hensyntagen til den tekniske og 
videnskabelige udvikling – at der ikke 
forekommer modstridende resultater i de 
gamle og de nye bedømmelsesrapporter.

Or. nl

Ændringsforslag 340
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et udvalg for fornyet gennemgang af 
bedømmelsen bestående af medarbejdere 
fra Kommissionen eller
finansieringsorganet skal udtale sig om 
bedømmelsesprocessens formelle aspekter.
Udvalgets formand er en tjenestemand fra 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
fra en anden afdeling end den ansvarlige 
for opkaldet. Udvalget kan anbefale et af 
følgende:

4. Et udvalg for fornyet gennemgang af 
bedømmelsen bestående af medarbejdere 
fra Kommissionen eller 
finansieringsorganet skal udtale sig om 
bedømmelsesprocessens formelle aspekter.
Udvalgets formand er en tjenestemand fra 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
fra en anden afdeling end den ansvarlige 
for opkaldet. Udvalget vælger en 
uafhængig ekspert fra den i nærværende 
forordnings artikel 37 nævnte database. 
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Eksperten afgiver en udtalelse om, 
hvorvidt det omhandlede forslag skal 
undersøges på baggrund af dets 
resultater, men den endelige afgørelse 
træffes af udvalgsformanden. Udvalget 
kan anbefale et af følgende:

Or. es

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres et system, hvorunder man kan inddrage en 
tredjepartsekspert udefra for at få fastslået, om et forslags resultater skal undersøges, men 
det er udvalgsformanden, der har det sidste ord at sige.

Ændringsforslag 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et udvalg for fornyet gennemgang af 
bedømmelsen bestående af medarbejdere 
fra Kommissionen eller 
finansieringsorganet skal udtale sig om 
bedømmelsesprocessens formelle 
aspekter. Udvalgets formand er en 
tjenestemand fra Kommissionen eller 
finansieringsorganet fra en anden afdeling 
end den ansvarlige for opkaldet. Udvalget 
kan anbefale et af følgende:

4. Et udvalg for fornyet gennemgang af 
bedømmelsen bestående af medarbejdere 
fra Kommissionen eller 
finansieringsorganet skal udtale sig om 
bedømmelsesprocessen på en 
gennemsigtig og objektiv måde. Udvalgets 
formand er en tjenestemand fra 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
fra en anden afdeling end den ansvarlige 
for opkaldet. Udvalget kan anbefale et af 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forslaget bedømmes på ny a) forslaget bedømmes på ny af 
evaluatorer, der ikke har deltaget i den 
foregående bedømmelse

Or. en

Ændringsforslag 343
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På baggrund af denne anbefaling træffer 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
en afgørelse og meddeler koordinatoren 
herom.

5. På baggrund af denne anbefaling træffer 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
en afgørelse og meddeler koordinatoren 
herom inden 30 dage efter den dato, hvor 
Kommissionen eller det pågældende 
finansieringsorgan har modtaget 
anmodningen om fornyet gennemgang.

Or. en

Ændringsforslag 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. På baggrund af denne anbefaling træffer 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
en afgørelse og meddeler koordinatoren 
herom.

5. På baggrund af denne anbefaling træffer 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
en afgørelse og meddeler koordinatoren 
herom inden 30 dage efter indgivelsen af 
en anmodning om fornyet gennemgang.

Or. en
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Begrundelse

For at sikre gnidningsfri gennemførelse af programmet og mindske usikkerheden for aktuelle 
og potentielle deltagere er det meget vigtigt at håndtere klageprocedurer så effektivt som 
muligt og undgå unødige forsinkelser. Den foreslåede tidsfrist giver tilstrækkelig tid til at 
afslutte klageproceduren.

Ændringsforslag 345
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Klager

Kommissionen udarbejder en formel 
klageprocedure for deltagerne, som kan 
indeholde udnævnelse af en 
ombudsmand, der specifikt skal tage sig af 
forsknings- og innovationsprojekter under 
Horisont 2020.  Kommissionen sikrer, at 
deltagerne kender til alle de 
klageprocedurer, som de kan benytte sig 
af, ved at offentliggøre oplysninger om 
klageprocedurerne på al korrespondance 
med deltagerne eller ansøgerne. 
Proceduren skal være gennemsigtig, og 
resultaterne og beslutningsprocessen skal 
gøres tilgængelig for deltagerne.
Det skal være muligt for deltagerne at 
indgive klager om en hvilket om helst 
område af deres involvering i Horisont 
2020. Klageproceduren er ikke begrænset 
til proceduremæssige aspekter af 
evalueringen af forslag.
Kommissionen besvarer en klage med en 
foreløbig afgørelse senest 30 dage efter at 
have modtaget klagen.
I tråd med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2008/52/EF om visse 
aspekter af mægling på det civil- og 
handelsretlige område samt Europa-
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Parlamentets beslutning af 13. september 
2011 om gennemførelsen af direktivet om 
mægling i medlemsstaterne, dets 
indvirkning på mæglingen og 
domstolenes anvendelse af det1 kan 
Kommissionen og deltagerne i tilfælde af, 
at en klage ikke kan afsluttes på 
tilfredsstillende vis ved Kommissionens 
interne, formelle 
klagebehandlingsprocedure, aftale at 
forsøge at løse konflikten ved en 
mæglingsprocedure i overensstemmelse 
med reglerne for en procedure ved et 
mæglingscenter. Mæglingscentret skal 
være aftalt på forhånd af Kommissionen 
og deltageren/deltagerne eller befinde sig 
på en liste over mæglingscentre, som er 
accepteret af Kommissionen.
Kommissionen afsætter 0,5 % af Horisont 
2020-budgettet til projekter, som det i 
første omfang ikke lykkes at blive 
accepteret, og som efter en 
klageprocedure vurderes positivt.
__________________
1Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Ændringsforslag 346
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan udarbejder i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne 
modeltilskudsaftaler, der indgås mellem 
Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan og deltagerne i 
overensstemmelse med denne forordning, 
under hensyntagen til de særlige
karakteristika ved den pågældende 
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støtteordning.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til reglerne for deltagelse i det syvende rammeprogram (artikel 19, stk. 8) har 
Kommissionen ikke udtrykkeligt opstillet regler for udarbejdelse af en standardaftale for 
tilskud i dette forslag. Sådanne aftaler vil give deltagerne større retssikkerhed, idet de 
indeholder betingelser og pligter, som de skal opfylde i forbindelse med projektet.

Ændringsforslag 347
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Senest ved offentliggørelsen af 
indkaldelsen af forslag stiller 
Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan modeltilskudsaftalen 
for den pågældende foranstaltning til 
rådighed.

Or. en

Begrundelse

Deltagerne er nødt til at have klarhed omkring de regler, som gælder for en foranstaltning. 
Derfor bør der i videst muligt omfang gøres brug af standardaftaler. Desuden er det 
nødvendigt, at tilskudsaftalens betingelser er til rådighed på det tidspunkt, hvor indkaldelsen 
af forslag sker.

Ændringsforslag 348
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen eller 
finansieringsorganet indgår en 
tilskudsaftale med deltagerne.

1. Kommissionen eller 
finansieringsorganet indgår en 
tilskudsaftale med deltagerne.



AM\907542DA.doc 135/162 PE492.762v01-00

DA

Kommissionen udarbejder i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne en 
modelaftale i overensstemmelse med 
denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 349
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan sikrer, at tidsrummet 
mellem fristen for indgivelse af forslag og 
enten undertegnelse af aftalen eller 
tidspunktet, hvor beslutningen om at yde 
tilskud træffes, højest udgør seks 
måneder. Tidsrummet kan forlænges i 
begrundede, ekstraordinære tilfælde. 
Sammen med anerkendelsen af 
modtagelse af projektforslag skal 
Kommissionen give meddelelse om en 
vejledende tidsplan for de vigtigste faser i 
proceduren indtil aftalens undertegnelse.

Or. de

Begrundelse

Som følge af, at det er nødvendigt at afkorte tiden, indtil tilskuddet ydes, og med det formål at 
gøre programmet mere attraktivt vil der ligge et større tidspres på begge parter. Takket være 
en tidsplan kan deltagerne forberede de relevante faser i god tid. Desuden vil tidsplanen øge 
gennemsigtigheden i proceduren.

Ændringsforslag 350
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes, 
Kommissionens og 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes, 
Kommissionens og 
finansieringsorganernes rettigheder og
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.
Den skal være i overensstemmelse med 
denne forordning og forordning (EU) nr. 
XX/XX [finansforordningen] samt 
forordning (EU) nr. XX/XX [den 
delegerede forordning]. 

Or. en

Ændringsforslag 351
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes, 
Kommissionens og 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

2. Under hensyntagen til og i 
overensstemmelse med denne forordnings 
bestemmelser fastsætter tilskudsaftalen 
deltagernes, Kommissionens og 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bør det være sikret, at tilskudsaftalen til fulde tilgodeser denne 
forordning og ikke indeholder nye fortolkninger.
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Ændringsforslag 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes,
Kommissionens og
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes og 
enten Kommissionens eller 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen, 
samt konsortiumkoordinators rolle og 
opgaver.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at tilskudsaftalen til fulde tilgodeser denne 
forordning og ikke indeholder nye fortolkninger.

Ændringsforslag 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes,
Kommissionens og
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

2. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes og 
enten Kommissionens eller 
finansieringsorganernes rettigheder og 
forpligtelser. Den fastsætter også 
rettigheder og forpligtelser for de juridiske 
enheder, der indtræder som nye deltagere 
under gennemførelsen af foranstaltningen.

Or. en
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Ændringsforslag 354
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilskudsaftalen fastsætter deltagernes 
rettigheder og forpligtelser med hensyn til 
brugsret, nyttiggørelse og formidling, ud 
over dem, der er fastsat i denne forordning.

3. På grundlag af kravene i 
arbejdsprogrammet fastsætter 
tilskudsaftalen deltagernes rettigheder og 
forpligtelser med hensyn til brugsret, 
nyttiggørelse og formidling, ud over dem, 
der er fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 355
Marisa Matias

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Når forskningen foregår på et område 
af betydning for opretholdelsen af 
folkesundheden, skal tilskudsaftalen 
indeholde bestemmelser, der fremmer, at 
resultaterne ved hjælp af socialt 
ansvarlige licensstrategier er tilgængelige 
for hjemmehørende og ikke-
hjemmehørende borgere i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 356
Britta Thomsen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, leve op til de almindelige
principper i Kommissionens henstilling 
om et europæisk charter for forskere og 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere.

4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, indeholde bestemmelser til 
sikring af overholdelse af de etiske
principper og principperne om 
forskningsintegritet, herunder oprettelse 
af et uafhængigt etisk råd og
Kommissionens ret til at udføre etisk 
revision samt etablering af et uafhængigt 
råd for forskningsintegritet samt 
Kommissionens ret til at udføre revision 
af forskningsintegriteten. 

Or. en

Ændringsforslag 357
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, leve op til de almindelige 
principper i Kommissionens henstilling om 
et europæisk charter for forskere og 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere.

4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, leve op til de almindelige 
principper i Kommissionens henstilling om 
et europæisk charter for forskere og 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere.
Den skal navnlig indeholde aktiviteter til 
fremme af en afbalanceret repræsentation 
af mænd og kvinder i forskningsteams og 
til sikring af passende integration af 
kønsperspektivet i forskningsindholdet.

Or. en

Ændringsforslag 358
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, leve op til de almindelige 
principper i Kommissionens henstilling om 
et europæisk charter for forskere og 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere.

4. 4. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, leve op til de almindelige 
principper i Kommissionens henstilling om 
et europæisk charter for forskere og 
adfærdskodeks for ansættelse af forskere 
samt princippet om ligestilling, jf. artikel 
15 i forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020].

Or. en

Ændringsforslag 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan sikrer i forbindelse 
med tilskudsaftaler, der er et resultat af 
indkaldelser af tilbud under det SMV-
specifikke instrument, at der højst går fem 
måneder fra fristen for indgivelse af 
forslag, som er fastsat i den pågældende 
indkaldelse af forslag, til enten 
undertegnelsen af tilskudsaftalen eller i 
givet fald afgørelsen om at yde tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når forskningen foregår på et område 
af betydning for opretholdelsen af 
folkesundheden, skal tilskudsaftalen 
indeholde bestemmelser, der ved hjælp af 
socialt ansvarlige licensstrategier 
fremmer, at resultaterne er tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 361
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, indeholde bestemmelser til 
sikring af at de etiske principper 
overholdes, herunder oprettelsen af et 
uafhængigt etisk råd og Kommissionens ret 
til at udføre etisk revision.

5. Tilskudsaftalen skal, hvor det er relevant 
og under alle omstændigheder i 
forbindelse med alle projekter inden for 
sikkerhedsforskning, indeholde 
bestemmelser til sikring af, at de etiske 
principper overholdes, herunder oprettelsen 
af et uafhængigt etisk råd og 
Kommissionens ret til at udføre etisk 
revision.

Or. en

Ændringsforslag 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, indeholde bestemmelser til 
sikring af at de etiske principper 

5. Tilskudsaftalen skal, hvor det er 
relevant, indeholde bestemmelser til 
sikring af, at de etiske principper og de 
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overholdes, herunder oprettelsen af et 
uafhængigt etisk råd og Kommissionens ret 
til at udføre etisk revision.

grundlæggende rettigheder overholdes, 
herunder oprettelsen af et uafhængigt etisk 
råd og Kommissionens ret til at lade en
uafhængig etisk revision udføre.

Or. en

Ændringsforslag 363
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Særtilskud til foranstaltninger kan indgå 
i en partnerskabsrammeaftale i henhold til 
bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
XXX/2012 [finansforordningen] og 
forordning (EU) nr. [delegeret forordning].

6. I ekstraordinære og behørigt 
begrundede tilfælde kan særtilskud til 
foranstaltninger indgå i en 
partnerskabsrammeaftale i henhold til 
bestemmelserne i forordning (EU) nr. 
XX/XX [finansforordningen] og forordning 
(EU) nr. XX/XX [delegeret forordning].

Or. en

Ændringsforslag 364
Gunnar Hökmark

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tiden indtil tilskudsydelsen

Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan sikrer, at tidsrummet 
mellem fristen for indgivelse af forslag, 
som er fastsat i den pågældende 
indkaldelse af forslag, til enten 
undertegnelsen af tilskudsaftalen eller i 
givet fald afgørelsen om at yde tilskud 
som en generel regel højst er fire 
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måneder, dog med mulighed for at 
forlænge tidsrummet indtil 
undertegnelsen af tilskudsaftalen til højst 
seks måneder.

Or. en

Ændringsforslag 365
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Når forskningen foregår på et område af 
betydning for folkesundheden, skal 
tilskudsaftalen indeholde bestemmelser, 
der fremmer adgangen til 
forskningsresultaterne for både EU-
borgere og ikke-EU-borgere ved hjælp af 
socialt ansvarlige 
teknologioverførselsstrategier.

Or. de

Begrundelse

Forskningsresultater, der er opnået ved hjælp af offentlige midler, bør være tilgængelige for 
alle. Reglerne for europæisk forskning bør derfor ikke kun dreje sig om videnskabelig 
ekspertise, men også med social nytte. Et aspekt af dette er at sikre global adgang til 
livsvigtig medicin.

Ændringsforslag 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan sikrer, at der højst går 
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seks måneder fra fristen for indgivelse af 
forslag, som er fastsat i den pågældende 
indkaldelse af forslag, til enten 
undertegnelsen af tilskudsaftalen eller i 
givet fald afgørelsen om at yde tilskud. På 
grund af visse konsortiers kompleksitet 
bør mindst fire ud af de seks måneder 
tilfalde deltagerne til at acceptere 
tilbuddet om tilskud i. Tidsrummet kan 
forlænges med en måned i begrundede, 
ekstraordinære tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 367
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Tiden indtil tilskudsydelsen

1. Den gennemsnitlige tid, indtil tilskuddet 
ydes, er seks måneder fra datoen for 
forhandlingstilbuddet. Den samlede tid, 
som Kommissionen bruger til at 
færdiggøre sin interne procedure, 
herunder forberedelse af alle relevante 
oplysninger og al relevant dokumentation, 
evaluering og undertegnelse af 
tilskudsaftalen, må højst udgøre 60 
arbejdsdage. Deltagerne tildeles mindst 60 
arbejdsdage i alt til at forberede alle 
relevante oplysninger og al relevant 
dokumentation, som der kræves.
2. Hvor det er relevant på grund af en 
given forslagsindkaldelses særlige 
karakter, bør man på behørig vis overveje 
en tofaset evalueringsprocedure med 
henblik på at reducere omkostningerne til 
forberedelsen af forslag, som ikke bliver 
til noget. Den gennemsnitlige tid indtil 
tilskudsydelsen er ni måneder for tofasede 
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procedurer. Der bør være konsekvens med 
hensyn til forslagenes generelle format, 
når der gøres brug af den tofasede 
procedure, og ansøgerne skal have 
tilstrækkelig tid til at forberede anden 
fase.
3. Kommissionen bestræber sig på at 
træffe afgørelser eller anmode om 
oplysninger så hurtigt, som det med 
rimelighed kan lade sig gøre. 
Kommissionen undgår at pålægge 
deltagerne at omformulere eller 
genforhandle dele af et oprindeligt 
succesfuldt forslag, medmindre der er 
rimelige og begrundede årsager til at gøre 
det.
4. Deltagerne tildeles rimelig tid til at 
forberede de oplysninger og den 
dokumentation, der kræves til et projekt.
5. I forbindelse med udarbejdelsen af 
ansøgningsdokumenterne og 
fastlæggelsen af frister er Kommissionen 
opmærksom på, at SMV'er og især 
akademikere typisk kun har få, eller 
ingen, ressourcer specifikt beregnet til at 
tage sig af udarbejdelsen af administrative 
dokumenter. Gentagelser bør undgås i 
ansøgningen, tilskudsaftalen og 
støttedokumenter. Kommissionen afholder 
sig fra at anmode deltagerne om 
oplysninger, som allerede er til rådighed i 
forvaltningen, medmindre disse 
oplysninger skal ajourføres. I denne 
forbindelse anvender Kommissionen 
princippet om "kun én gang", ifølge 
hvilket en forvaltning ikke bør udbede sig 
oplysninger, der er fremsendt én gang til 
en anden del af forvaltningen, dvs. at 
virksomhederne ikke bør være forpligtet 
til at fremsende oplysninger igen, som 
myndighederne allerede har modtaget ad 
anden vej.
6. Kommissionen bestræber sig på, hvor 
det er muligt, at undgå at planlægge 
indkaldelser således, at de potentielle 
deltagere er nødt til at indsende 
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dokumentation i læreanstalternes eller 
virksomhedernes ferieperioder.
7. Kommissionen bestræber sig på at 
begrænse den tid, det tager at lave det 
nødvendige papirarbejde efter 
udarbejdelsen af tilskudsaftalen, til 15 
arbejdsdage.
8. I passende tilfælde såsom for SMV'ers 
vedkommende kan det være nyttigt at give 
Kommissionen mulighed for at fritage 
deltagere for forpligtelsen til at indgive 
dele af eller hele den krævede 
dokumentation, såfremt en sådan 
dokumentation allerede er blevet indgivet 
kort tid forinden i forbindelse med en 
anden procedure, og forudsat at de 
relevante dokumenter er udstedt inden for 
et fastsat rimeligt tidsrum og stadigvæk er 
gyldige.  I sådanne tilfælde kan den 
pågældende deltager opfordres til at 
erklære på tro og love, at 
dokumentationen allerede er blevet 
indgivet i en tidligere procedure – som 
skal nævnes udtrykkeligt – og bekræfte, at 
situationen er uændret.
9. Kommissionen må ikke bede deltagerne 
om at levere fakta eller data, som 
Kommissionen nemt og gratis kan få 
bekræftet i en autoriseret, elektronisk 
tilgængelig database (f.eks. 
virksomhedsoplysninger).
10. Kommissionen fastsætter ikke mål for 
deltagerniveauet for en given indkaldelse 
af tilbud.

Or. en

Ændringsforslag 368
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Tiden indtil tilskudsydelsen

Kommissionen eller det relevante 
finansieringsorgan sikrer, at der højst går 
seks måneder fra fristen for indgivelse af 
forslag, som er fastsat i den pågældende 
indkaldelse af forslag, til enten 
undertegnelsen af tilskudsaftalen eller i 
givet fald afgørelsen om at yde tilskud. En 
forlængelse med en ekstra måned kan 
kun ske i ekstraordinære tilfælde. Der bør 
oplyses om følgerne heraf for både 
Kommissionen og deltagerne. For 
eksempel vil Kommissionen efter 
tidsrummet på de seks måneder være 
forpligtet til at indgå tilskudsaftalen, og 
en deltager i god tro vil kunne begynde at 
gennemføre forskningen.

Or. en

Ændringsforslag 369
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17b
Tiden indtil udbetalingen

1. Deltagere, der har leveret det arbejde, 
som de var kontraktligt forpligtede til, bør 
betales inden for et behørigt tidsrum. 
2. Kommissionen sikrer, at deltagerne 
modtager det beløb, der er skyldigt til dem, 
inden for 30 dage efter at de nødvendige 
papirer er indgivet til Kommissionen. 
Kommissionen giver meddelelse til 
projektkoordinatoren og deltagerne om 
eventuelle uregelmæssigheder eller ekstra 
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papirarbejde senest to uger efter, at 
oplysningerne er blevet indgivet til 
Kommissionen. Såfremt de ikke modtager 
en sådan meddelelse, er Kommissionen 
forpligtet til at betale de skyldige beløb.
3. Kommissionen træffer foranstaltninger 
til at sikre, at projektkoordinatorerne 
fordeler projektbeløbet straks og på en 
retfærdig og proportionel måde i 
overensstemmelse med tilskudsaftalen, og 
at beløbet deles blandt partnerne i forhold 
til, hvad der skyldes hver enkelt partner. 
Medmindre det er aftalt blandt samtlige 
deltagere, hverken tilbageholder eller 
rateopdeler projektkoordinatorer 
forfinansieringsbeløb uden 
projektembedsmandens godkendelse, og 
det gælder især ved SMV'er. Sådanne 
ordninger bør fremgå klart af 
konsortiumaftalen og være godkendt af 
projektembedsmanden.
4. Når betalingen er sket til 
projektkoordinatoren, underretter 
Kommissionen deltagerne om det 
udbetalte beløb og betalingsdatoen.
5. Såfremt en eller flere partnere ikke har 
færdiggjort det arbejde, de er kontraktligt 
forpligtede til at udføre, eller de ikke har 
indsendt de krævede oplysninger eller den 
krævede dokumentation til 
projektkoordinatoren eller Kommissionen, 
hindrer dette ikke projektkoordinatoren i 
at indsende dokumentation til 
Kommissionen på vegne af den eller de 
andre partnere, lige som det heller ikke 
hindrer Kommissionen i at foretage 
betalinger til denne eller disse andre 
partnere.
6. I tilfælde af, at nye partnere kommer 
ind i projektet efter færdigforhandlingen 
af tilskudsaftalen, medfører dette ikke 
ændringer i det beløb, som er blevet tildelt 
de oprindelige partnere, medmindre de 
oprindelige partnere har aftalt dette, eller 
medmindre omfanget af det arbejde, som 
de skal udføre, ændrer sig betydeligt.
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7. Kommissionen iværksætter en 
hierarkisk revisionsproces, hvor den 
sikrer, at støttemodtagernes revisorer er 
autoriserede efter en godkendt standard 
og opfylder revisionskravene i Horisont 
2020.  Dermed undgås, at der er behov for 
et antal revisioner, og det gør den 
administrative proces klarere og lettere 
for deltagerne. Kommissionen afholder 
sig fra at anmode om ekstra oplysninger, 
når en revision allerede er iværksat.
8. Unionen skal aflægge rapport om 
gennemførelsen af dens betalinger i form 
af halvårlige statistikker over 
betalingstider for færdiggjort arbejde. Ved 
betalingstid forstås tiden fra den endelige 
underskrivelse af det færdige projekt ved 
både projektkoordinatoren og 
projektembedsmanden (det i sig selv må 
højst tage en måned fra projektets 
færdiggørelsesdato), til de disponible 
midler er til rådighed på deltagerens 
bankkonto. 
9. Efter anmodning fra deltageren skal 
tilskudsaftaler respektere læreanstalternes 
og virksomhedernes kalender. Dette 
gælder f.eks. især projekter, hvortil det er 
nødvendigt at ansætte PhD-studerende, 
som sandsynligvis ikke er til rådighed 
midt i det akademiske år.

Or. en

Ændringsforslag 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17c
Kommunikation

1. Godkendelsesprocessen for de etiske 
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aspekter skal være gennemsigtig for 
deltagere og ansøgere, navnlig når denne 
proces er årsag til forsinkelser i 
påbegyndelsen af et projekt. Oplysninger, 
der allerede er indsendt i forslaget, bør det 
ikke være nødvendigt at omformulere i 
forbindelse med den etiske godkendelse. 
Om muligt anvender Kommissionen alle 
de oplysninger, som allerede er blevet 
indsendt af ansøgeren/ansøgerne i 
forslaget, i forbindelse med udstedelsen af 
godkendelsen, og den udbeder sig kun 
supplerende oplysninger, hvor den kan 
bevise, at disse oplysninger er absolut 
nødvendige. 
2. Deltagerne skal kunne kommunikere 
direkte med projektembedsmændene, når 
de har vedholdende bekymringer 
vedrørende ledelsen af et projekt eller 
projektkoordinatorens foranstaltninger. 
Såfremt projektembedsmanden er 
fraværende, sikrer han eller hun, at 
deltagerne har kontaktoplysninger på 
vedkommendes stedfortræder, som bør 
være i stand til at træffe beslutninger 
under projektembedsmandens fravær. 
Kontaktoplysningerne på de relevante 
embedsmænd i Kommissionen skal gøres 
tilgængelige for deltagerne, og deltagerne 
skal gøres bekendt med dem.
3. På anmodning fra deltagerne og med 
henblik på at forberede dem til kommende 
indsendelser af forslag giver 
Kommissionen ansøgere feedback på 
mislykkede forslag, herunder oplysninger 
om styrker og svagheder som opfattet af 
de i forordningens artikel 37 nævnte 
uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula
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Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller finansieringsorganet 
kan etablere et sikkert elektronisk system 
til at udveksle oplysninger med deltagerne. 
Et dokument, som sendes via dette system, 
herunder tilskudsaftaler, anses som 
originalen af det pågældende dokument, 
hvis deltagerens repræsentants bruger-
identifikation og kodeord anvendes. En 
sådan identifikation udgør en underskrift 
for det pågældende dokument.

Kommissionen eller finansieringsorganet 
etablerer et sikkert elektronisk 
ansøgningssystem i et lettilgængeligt 
format til at udveksle oplysninger med 
deltagerne, og hvorigennem ansøgerne 
modtager oplysninger om og tidsplan for 
deres ansøgning. Dette system giver 
tilbagemeldinger til ansøgerne, således at 
de ved, hvornår de kan forvente at 
modtage en afgørelse fra Kommissionen 
eller finansieringsorganet. Et dokument, 
som sendes via dette system, herunder 
tilskudsaftaler, anses som originalen af det 
pågældende dokument, hvis deltagerens 
repræsentants bruger-identifikation og 
kodeord anvendes. En sådan identifikation 
udgør en underskrift for det pågældende 
dokument.

Or. en

Ændringsforslag 372
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller finansieringsorganet 
kan etablere et sikkert elektronisk system 
til at udveksle oplysninger med deltagerne. 
Et dokument, som sendes via dette system, 
herunder tilskudsaftaler, anses som 
originalen af det pågældende dokument, 
hvis deltagerens repræsentants bruger-
identifikation og kodeord anvendes. En 
sådan identifikation udgør en underskrift 
for det pågældende dokument.

Kommissionen etablerer et sikkert 
elektronisk system som eneste 
kontaktpunkt til at udveksle oplysninger 
med deltagerne. Et dokument, som sendes 
via dette system, herunder tilskudsaftaler, 
anses som originalen af det pågældende 
dokument, hvis deltagerens repræsentants 
bruger-identifikation og kodeord anvendes. 
En sådan identifikation udgør en 
underskrift for det pågældende dokument.

Or. de
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Begrundelse

Et fælles sikkert databasesystem, som Kommissionen står for, for alle projektdeltagere med 
henblik på at forvalte projekter fra ansøgningsfasen til den endelige færdiggørelse kan øge 
gennemsigtigheden og forenkle sagerne betydeligt.

Ændringsforslag 373
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller finansieringsorganet 
kan etablere et sikkert elektronisk system 
til at udveksle oplysninger med deltagerne. 
Et dokument, som sendes via dette system, 
herunder tilskudsaftaler, anses som 
originalen af det pågældende dokument, 
hvis deltagerens repræsentants bruger-
identifikation og kodeord anvendes. En 
sådan identifikation udgør en underskrift 
for det pågældende dokument.

Kommissionen etablerer et sikkert 
elektronisk system til at udveksle 
oplysninger med deltagerne Et dokument, 
som sendes via dette system, herunder 
tilskudsaftaler, anses som originalen af det 
pågældende dokument, hvis deltagerens 
repræsentants bruger-identifikation og 
kodeord anvendes. En sådan identifikation 
udgør en underskrift for det pågældende 
dokument.

Or. en

Ændringsforslag 374
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller finansieringsorganet 
kan etablere et sikkert elektronisk system 
til at udveksle oplysninger med deltagerne. 
Et dokument, som sendes via dette system, 
herunder tilskudsaftaler, anses som 
originalen af det pågældende dokument, 
hvis deltagerens repræsentants bruger-
identifikation og kodeord anvendes. En 
sådan identifikation udgør en underskrift 

Kommissionen eller finansieringsorganet 
etablerer et sikkert elektronisk system til at 
udveksle oplysninger med deltagerne. Et 
dokument, som sendes via dette system, 
herunder tilskudsaftaler, anses som 
originalen af det pågældende dokument, 
hvis deltagerens repræsentants bruger-
identifikation og kodeord anvendes. En 
sådan identifikation udgør en underskrift 
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for det pågældende dokument. for det pågældende dokument.

Or. en

Ændringsforslag 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Deltagerne kan sende Kommissionen 
meddelelser med afklaringer eller 
fortolkninger vedrørende anvendelsen af 
reglerne for deltagelse i Horisont 2020-
rammeprogrammet.  I sådanne tilfælde 
anses deltagerens holdning som godkendt, 
hvis Kommissionen ikke har svaret inden 
to måneder.

Or. fr

Begrundelse

Mange deltagere klager over, at Kommissionen tager lang tid om at svare, hvis den 
overhovedet svarer, på anmodninger om afklaring eller fortolkning vedrørende ansøgningen 
af reglerne for deltagelse. Denne ordning vil bane vejen for et mere afbalanceret forhold 
mellem Kommissionen og støttemodtagerne.

Ændringsforslag 376
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser,
der er uforenelige med denne forordning 
og tilskudsaftalen. Hvis en deltager ikke 
opfylder sine forpligtelser, for så vidt angår 
den tekniske gennemførelse af 
foranstaltningen, opfylder de andre 
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uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
finansielle ansvar er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.

deltagere forpligtelserne uden supplerende 
tilskud fra EU, medmindre Kommissionen 
eller finansieringsorganet udtrykkeligt 
fritager dem for den forpligtelse. Hver 
deltagers finansielle ansvar, der vedrører 
den tekniske udvikling af aktiviteter under 
foranstaltningen, er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Hver 
deltagers finansielle ansvar, der vedrører 
brud på aftaler om fortrolighed, der er 
fastlagt i tilskudsaftalen og/eller 
konsortiets aftale, er ikke begrænset til 
vedkommende deltagers egen gæld. 
Deltagerne sørger for, at Kommissionen 
eller finansieringsorganet holdes 
underrettet om enhver begivenhed, der 
kunne påvirke foranstaltningens 
gennemførelse eller EU's interesser.

Or. en

Begrundelse

En deltagers ansvar under en foranstaltning kan ikke være begrænset til dennes egen gæld, 
når der er tale om et brud på en aftale om fortrolighed, det være sig vedrørende baggrunds-
eller forgrundsviden.

Ændringsforslag 377
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
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finansielle ansvar er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.

finansielle ansvar er begrænset til den 
støtte, som vedkommende har modtaget 
direkte, jf. bestemmelserne om fonden. 
Deltagerne sørger for, at Kommissionen 
eller finansieringsorganet holdes 
underrettet om enhver begivenhed, der 
kunne påvirke foranstaltningens 
gennemførelse eller EU's interesser.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med yderligere specifikation af, hvad der forstås ved "egen gæld". Hvis 
deltagerne i et projekt hæfter solidarisk for den tekniske gennemførelse af projektet, kunne 
"egen gæld" også omfatte den gæld, som opstår som følge af, at en anden deltager under den 
solidariske tekniske hæftelse ikke opfylder sine forpligtelser. En deltager bør ikke være 
økonomisk ansvarlig for støtte, som vedkommende ikke selv har modtaget direkte.

Ændringsforslag 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
finansielle ansvar er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
finansielle ansvar er begrænset til den 
støtte, som er modtaget direkte, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendig med en afklaring af princippet "egen gæld". I projekter kan deltagere hæfte 
solidarisk. Det er nødvendigt at undgå, at "egen gæld" udvides til at gælde en deltager, når 
en anden deltager ikke gør, som vedkommende burde. En deltager bør aldring være 
økonomisk ansvarlig for støtte, som vedkommende ikke selv har modtaget direkte.

Ændringsforslag 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
finansielle ansvar er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver begivenhed, der kunne påvirke 
foranstaltningens gennemførelse eller EU's 
interesser.

2. Deltagerne indgår ingen forpligtelser, 
der er uforenelige med tilskudsaftalen. 
Hvis en deltager ikke opfylder sine 
forpligtelser, for så vidt angår den tekniske 
gennemførelse af foranstaltningen, 
opfylder de andre deltagere forpligtelserne 
uden supplerende tilskud fra EU, 
medmindre Kommissionen eller 
finansieringsorganet udtrykkeligt fritager 
dem for den forpligtelse. Hver deltagers 
finansielle ansvar er begrænset til 
vedkommendes egen gæld, jf. 
bestemmelserne om fonden. Deltagerne 
sørger for, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet holdes underrettet om 
enhver alvorlig begivenhed, der kunne 
påvirke foranstaltningens gennemførelse 
eller EU's interesser.

Or. en

Ændringsforslag 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagerne gennemfører 
foranstaltningen og træffer alle nødvendige 
og passende foranstaltninger med henblik 
herpå. Hvis det er relevant for 
gennemførelsen af foranstaltningen kan 
deltagerne indkalde tredjeparter, herunder 
underleverandører, til at udføre visse dele 
af foranstaltningerne eller bruge de 
ressourcer, som tredjeparterne har stillet til 
rådighed i form af naturalydelser, i henhold 
til betingelserne i tilskudsaftalen. 
Deltageren er eneansvarlig over for 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
og de andre deltagere for det udførte 
arbejde.

3. Deltagerne gennemfører 
foranstaltningen og træffer alle nødvendige 
og passende foranstaltninger med henblik 
herpå. Hvis det er relevant for 
gennemførelsen af foranstaltningen kan 
deltagerne indkalde tredjeparter, herunder 
underleverandører, til at udføre visse dele 
af foranstaltningerne eller bruge de 
ressourcer, som tredjeparterne har stillet til 
rådighed i form af naturalydelser, i henhold
til betingelserne i tilskudsaftalen. 
Deltageren er eneansvarlig over for 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
og de andre deltagere for det udførte 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen.

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen, undtagen i de 
tilfælde, hvor det ikke kunne forudses 
klart på tidspunktet for aftalens 
ikrafttræden. Kommissionen anmodes om 
forudgående godkendelse heraf. En sådan 
godkendelse kan ikke afslås uden rimelig 
grund.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet, idet en streng anvendelse af reglen kan 
bringe resultatet af foranstaltningen i fare. I løbet af foranstaltningen og gennemførelsen af 
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forskningsaktiviteten kan det forekomme, at det er nødvendigt med en vis grad af fleksibilitet 
med hensyn til tildeling af en underleverandørkontrakt for en bestemt aktivitet, og at dette 
ikke kunne forudses ved aftalens ikrafttræden.

Ændringsforslag 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen.

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen, undtagen i de 
tilfælde, hvor det ikke kunne forudses 
klart på tidspunktet for aftalens 
ikrafttræden. Kommissionen anmodes om 
forudgående godkendelse heraf. En sådan 
godkendelse kan ikke afslås uden rimelig 
grund.

Or. en

Ændringsforslag 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i tilskudsaftalen.

4. Tildeling af underleverandørkontrakter 
til gennemførelse af visse dele af 
foranstaltningen begrænses til tilfælde, som 
er fastsat i modeltilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 384
Adam Gierek
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tredjeparter ud over underleverandørerne 
kan udføre dele af deltagerens arbejde 
under foranstaltningen, forudsat at 
tredjeparten og arbejdet, der skal udføres,
er anført i tilskudsaftalen.

Budgettering med et eventuelt (uoplyst) 
antal tredjeparter (ud over 
underleverandørerne), som kan udføre dele 
af forskningsarbejdet, forudsætter, at 
inddragelsen af dem er anført i 
tilskudsaftalen.

Or. pl

Begrundelse

Projektkoordinatoren er ikke i stand til at forudse samtlige gennemførelseskrav som helhed, 
navnlig med hensyn til tjenesteydelser uden videnskabelig betydning.

Ændringsforslag 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Deltagerne skal overholde gældende 
nationale love og etiske regler i de lande, 
hvor foranstaltningen udføres. Hvor det er 
relevant, skal deltagerne ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd 
om godkendelse, inden de påbegynder 
aktiviteterne.

9. Deltagerne skal overholde gældende 
nationale love og etiske regler i Unionen 
og de associerede lande, hvor 
foranstaltningen udføres. Hvor det er 
relevant, skal deltagerne ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd 
om godkendelse, inden de påbegynder 
aktiviteterne. Foranstaltninger, der 
udføres af tredjelande og finansieres af 
Kommissionen, skal være i 
overensstemmelse med EU-retten.

Or. en

Ændringsforslag 386
Britta Thomsen
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Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Deltagerne skal overholde gældende 
nationale love og etiske regler i de lande, 
hvor foranstaltningen udføres. Hvor det er 
relevant, skal deltagerne ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd 
om godkendelse, inden de påbegynder 
aktiviteterne.

9. Deltagerne skal overholde gældende 
nationale love og etiske regler samt 
principper om forskningsintegritet i de 
lande, hvor foranstaltningen udføres. Hvor 
det er relevant, skal deltagerne ansøge de 
relevante nationale eller lokale etiske råd 
om godkendelse, inden de påbegynder 
aktiviteterne.

Or. en

Ændringsforslag 387
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker 
at deltage i en foranstaltning, udpeger et af 
medlemmerne til koordinator og anfører 
det i tilskudsaftalen.

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker 
at deltage i en foranstaltning, udpeger et af 
medlemmerne til koordinator og anfører 
det i tilskudsaftalen.

Koordinatoren er obligatorisk kontakt 
mellem konsortiets medlemmer, 
repræsenterer konsortiet over for 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
og kontrollerer, at konsortiets medlemmer 
opfylder deres forpligtelser under 
tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 388
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker 
at deltage i en foranstaltning, udpeger et af 
medlemmerne til koordinator og anfører 
det i tilskudsaftalen.

1. Medlemmer af et konsortium, der ønsker 
at deltage i en foranstaltning, udpeger et af 
medlemmerne til koordinator og anfører 
det i tilskudsaftalen.

Koordinatoren er vigtigste kontakt mellem 
konsortiets medlemmer, repræsenterer 
konsortiet i dets anliggender i forhold til 
Kommissionen eller de berørte 
finansieringsorganer og kontrollerer, at 
konsortiets medlemmer opfylder deres 
forpligtelser under tilskudsaftalen.

Or. ro

Ændringsforslag 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemmer af et konsortium, der 
deltager i en foranstaltning, indgår en 
intern aftale (konsortieaftalen) undtagen i 
behørigt begrunde tilfælde fastsat i 
arbejdsprogrammet, arbejdsplanen eller i 
forslagsindkaldelsen.

2. Medlemmer af et konsortium, der 
deltager i en foranstaltning, indgår en 
intern aftale, hvori 
konsortiemedlemmernes rettigheder og 
pligter fastlægges (konsortieaftalen). Dette 
hindrer dog ikke et givent medlem af 
konsortiet i at være i stand til at indgå i en 
direkte dialog med Kommissionen eller 
det relevante finansieringsorgan, navnlig 
når det pågældende medlem gør sig 
bekymringer på grund af koordinatorens 
handlinger.

Or. en

Ændringsforslag 390
Norbert Glante
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Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen offentliggør sammen 
med opfordringen til at indsende 
projektforslag en vejledning omhandlende 
de vigtigste spørgsmål, som deltagere kan 
tage stilling til i deres konsortieaftaler. 

Or. de

Begrundelse

Under den nuværende periode anvendes der allerede ofte retningslinjer og en model for en 
konsortieaftale, og denne tilgang har vist sig at være værdifuld. Derfor bør sådanne medtages 
som standard i reglerne for deltagelse under Horisont 2020.

Ændringsforslag 391
Luigi Berlinguer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Konsortiet kan foreslå at tilføje eller 
fjerne en deltager i overensstemmelse med 
de respektive bestemmelser i 
tilskudsaftalen, forudsat at denne ændring 
er i overensstemmelse med betingelserne
for deltagelse, ikke negativt påvirker 
gennemførelsen af foranstaltningen og ikke 
strider mod princippet om ligebehandling.

3. Konsortiet kan foreslå at tilføje eller 
fjerne en deltager eller udskifte en 
koordinator i overensstemmelse med de 
respektive bestemmelser i tilskudsaftalen 
og konsortieaftalen, forudsat at denne 
ændring er i overensstemmelse med 
reglerne for deltagelse, ikke negativt 
påvirker gennemførelsen af 
foranstaltningen og ikke strider mod 
princippet om ligebehandling.

Or. en


