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Ändringsförslag 109
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av industriellt 
ledarskap, tillväxt och sysselsättning i 
Europa och bör avspegla den strategiska 
visionen i meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av välfärd för 
medborgarna, ekonomisk utveckling, 
miljöhållbarhet, industriellt ledarskap, 
välstånd och sysselsättning i Europa och 
bör avspegla den strategiska visionen i 
meddelandet från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 110
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av industriellt 
ledarskap, tillväxt och sysselsättning i 
Europa och bör avspegla den strategiska 
visionen i meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av välfärd för 
medborgarna, social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet, industriellt 
ledarskap, välstånd, tillväxt och 
sysselsättning i Europa och bör avspegla 
den strategiska visionen i meddelandet från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
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strategin – Innovationsunionen där 
kommissionen åtar sig att radikalt förenkla 
deltagarnas tillträde.

kommittén och Regionkommittén av den 
6 oktober 2010 Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

Or. es

Motivering

Härigenom införs en rad mål som man bör sträva efter vid genomförandet av Horisont 2020, 
i överensstämmelse med de mål som fastställts för Europa 2020-strategin.

Ändringsförslag 111
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av industriellt 
ledarskap, tillväxt och sysselsättning i 
Europa och bör avspegla den strategiska 
visionen i meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av välfärd för 
medborgarna, social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet, industriellt 
ledarskap, tillväxt och sysselsättning i 
Europa och bör avspegla den strategiska 
visionen i meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde
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Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av industriellt 
ledarskap, tillväxt och sysselsättning i 
Europa och bör avspegla den strategiska 
visionen i meddelandet från kommissionen 
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén av den 6 oktober 2010 
Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

(2) Horisont 2020 bör genomföras i syfte 
att direkt bidra till skapandet av industriellt 
ledarskap, hållbar tillväxt och 
sysselsättning i Europa och bör avspegla 
den strategiska visionen i meddelandet från 
kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén av den 
6 oktober 2010 Flaggskeppsinitiativ i 
Europa 2020-strategin –
Innovationsunionen där kommissionen åtar 
sig att radikalt förenkla deltagarnas 
tillträde.

Or. en

Ändringsförslag 113
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Horisont 2020 bör stödja 
uppbyggnaden av ett väl fungerande 
europeiskt forskningsområde där forskare, 
vetenskaplig kunskap och teknik rör sig 
fritt, genom att stärka samarbetet mellan 
unionen och medlemsstaterna, särskilt 
genom tillämpning av en sammanhängande 
uppsättning regler.

(3) Horisont 2020 bör stödja 
uppbyggnaden av ett väl fungerande 
europeiskt forskningsområde där forskare, 
vetenskaplig kunskap och teknik rör sig 
fritt, genom att stärka samarbetet såväl
mellan unionen och medlemsstaterna som 
bland medlemsstaterna, särskilt genom 
tillämpning av en sammanhängande 
uppsättning regler.

Or. en

Ändringsförslag 114
Patrizia Toia



PE492.762v01-00 6/160 AM\907542SV.doc

SV

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tillgängligheten till 
patentansökningar, standarder, 
publikationer och andra 
spridningsverktyg, även i elektroniskt 
format, med anknytning till de 
projektresultat som finansieras genom 
Horisont 2020, kräver att man 
säkerställer tillgängliga format för alla. 
Bland de tillgängliga formaten märks 
exempelvis, men inte uteslutande, stor stil, 
punktskrift, lättläst text, uppläst text, 
video och elektroniskt format.

Or. en

Motivering

Personer med funktionshinder bör ha lika tillgång till patentansökningar, standarder, 
publikationer och andra spridningsverktyg, även i elektroniskt format, med anknytning till de 
projektresultat som finansieras genom Horisont 2020, desto mer eftersom det rör sig om 
offentliga medel.

Ändringsförslag 115
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Horisont 2020 bör se till att 
finansieringen täcker alla merkostnader 
som hör ihop med deltagande av forskare 
och deltagare med funktionshinder i 
projekt som finansieras genom 
Horisont 2020. Alla merkostnader som 
rör funktionshinder ska vara 
stödberättigade kostnader. Dessa 
kostnader inbegriper, men är inte 
begränsade till, teckenspråkstolkning, 
punktskrift, texttranskription i realtid, 



AM\907542SV.doc 7/160 PE492.762v01-00

SV

även system för snabbtextning, 
tillhandahållande av personligt stöd och 
användning av tillgängliga byggnader vid 
evenemang.

Or. en

Motivering

För att se till att forskare och deltagare med funktionshinder till fullo kan bidra till 
forskningsprojekt som finansieras inom ramen för Horisont 2020 ska EU:s 
finansieringsregler tillåta ytterligare medel för att täcka alla kostnader som rör 
funktionshinder, vilket förstås som rimliga anpassningsåtgärder i forskningspolitiken och -
programmen.

Ändringsförslag 116
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Senast 2017 ska kommissionen 
genomföra en halvtidsöversyn av reglerna 
för deltagande med hänsyn till den 
önskvärda förenklingen av förfaranden 
och ett större deltagande i programmen. I 
samband med detta ska man utvärdera 
tillgången till stödmöjligheter för 
deltagare från alla regioner och små och 
medelstora företag liksom balansen 
mellan kvinnors och mäns deltagande, 
samt analysera var det finns utrymme för 
ytterligare förenkling. På kommissionens 
förslag kan reglerna för deltagande i 
förekommande fall anpassas en gång av 
lagstiftaren under den tid Horisont 2020 
genomförs.

Or. de

Motivering

Följderna av ett radikalt försök till förenkling av reglerna för deltagande kräver en löpande 
utvärdering med möjlighet till anpassning av lagstiftaren.
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Ändringsförslag 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För att säkerställa överensstämmelse 
med andra program för unionsfinansiering 
bör Horisont 2020 genomföras i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX av den […] om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr X/X av den 
[…] om ändring av 
genomförandebestämmelserna för 
budgetförordningen.

(5) För att säkerställa överensstämmelse 
med andra program för unionsfinansiering 
bör Horisont 2020 genomföras i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr XX/XX av den […] om 
finansiella bestämmelser för unionens 
årliga budget och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr X/X av den 
[…] om ändring av 
genomförandebestämmelserna för 
budgetförordningen. Det bör dock vara 
möjligt att anta särskilda regler med 
beaktande av forskningsområdets och 
innovationens särdrag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
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samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget, bör 
gemensamma regler gälla. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler om det 
är motiverat av särskilda behov inom 
respektive åtgärder och får kommissionens 
godkännande.

samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler i 
undantagsfall om det är uttryckligen
motiverat av särskilda behov inom 
respektive åtgärder och får kommissionens 
godkännande. Detta ska i synnerhet gälla 
för att ta tillvara på möjligheter inom 
sektorer med korta forsknings- och 
innovationscykler, för att underlätta små 
och medelstora företags deltagande och 
för att förenkla förfaranden för 
verksamheter som direkt bygger på 
finansierade forskningsresultat.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att behålla viss flexibilitet i motiverade fall för att reglerna inte ska bli för 
strikta. Samtidigt är det viktigt att begränsa användningen till undantagsfall.

Ändringsförslag 119
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 

(6) Ett integrerat tillvägagångssätt bör 
säkerställas genom att sammanföra 
verksamheterna inom sjunde 
ramprogrammet för forskning, 
ramprogrammet för konkurrenskraft och 
innovation och Europeiska institutet för 
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innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget, bör 
gemensamma regler gälla. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler om det 
är motiverat av särskilda behov inom 
respektive åtgärder och får kommissionens 
godkännande.

innovation och teknik (EIT), för att göra 
deltagandet lättare, skapa en enhetligare 
uppsättning instrument och öka de 
vetenskapliga och ekonomiska effekterna 
samtidigt som dubbelarbete och splittring 
undviks. Gemensamma regler bör tillämpas 
för att säkerställa ett sammanhängande 
ramverk som kan underlätta deltagande i 
program som får finansiellt bidrag från 
unionen via Horisont 2020-budgeten, 
inklusive deltagande i program som 
förvaltas av EIT, gemensamma företag 
eller andra organisationer enligt artikel 187 
i EUF-fördraget eller deltagande i program 
som genomförs av medlemsstaterna enligt 
artikel 185 i EUF-fördraget. Det bör dock 
vara möjligt att anta särskilda regler om det 
är motiverat av särskilda behov inom 
respektive åtgärder och får kommissionens 
godkännande, med vederbörlig 
inblandning av EU:s lagstiftande 
myndighet och medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 120
Romana Jordan

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör respektera grundläggande
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering.

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering. Vid 
forskningsverksamhet bör artikel 13 i 
EUF-fördraget beaktas och 
användningen av djur i forsknings- och 
försökssammanhang bör minskas, i syfte 
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att i slutligen ersätta användningen av 
djur.

Or. sl

Ändringsförslag 121
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering.

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter, med etiska 
principer liksom med principerna om 
forskningsintegritet, vilket inkluderar att 
undvika alla former av fabricering av 
uppgifter och plagiering.

Or. en

Ändringsförslag 122
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering.

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning ska respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder ska vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering.
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Or. en

Motivering

Användningen av ordet ”bör” räcker inte med tanke på vikten av denna betydelse. Uttrycket 
hänvisar endast till en möjlighet och man måste tydligt visa att det rör sig om en skyldighet.

Ändringsförslag 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning bör respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering.

(7) Åtgärder som omfattas av denna 
förordning ska respektera grundläggande 
rättigheter och iaktta de principer som 
erkänns i synnerhet i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
Sådana åtgärder bör vara förenliga med 
alla rättsliga skyldigheter och med etiska 
principer, vilket inkluderar att undvika alla 
former av plagiering.

Or. en

Ändringsförslag 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det krävs att man beaktar vikten av 
ett förstärkt jämställdhetsperspektiv vid 
utformningen, genomförandet och 
tillhandahållandet av Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 125
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Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I linje med målen för det internationella 
samarbete som beskrivs i artiklarna 180 
och 186 i EUF-fördraget, bör deltagande av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 
och av internationella organisationer 
främjas. Genomförandet av dessa regler 
bör vara i överensstämmelse med de 
åtgärder som antas enligt artiklarna 75 och 
215 i EUF-fördraget och vara förenliga 
med internationell rätt. Vidare bör 
genomförandet av dessa regler ta 
vederbörlig hänsyn till villkoren för 
deltagande av enheter från unionen i 
tredjelands program.

(8) I linje med målen för det internationella 
samarbete som beskrivs i artiklarna 180 
och 186 i EUF-fördraget, bör deltagande av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 
och av internationella organisationer 
främjas. Genomförandet av dessa regler 
bör vara i överensstämmelse med de 
åtgärder som antas enligt artiklarna 75 och 
215 i EUF-fördraget och vara förenliga 
med internationell rätt. Vidare bör 
genomförandet av dessa regler ta 
vederbörlig hänsyn till villkoren för 
deltagande av enheter från unionen i 
tredjeländers program. För se till att det 
stöd som tilldelas inom ramen för 
Horisont 2020 inte strider mot EU:s 
kärnvärderingar, och för att öka 
överensstämmelsen med EU:s utrikes-
och utvecklingspolitik, inrättas särskilda 
regler för tredjeländer som på rimliga 
grunder misstänks för kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, deltagande i 
väpnade konflikter eller regionala 
konflikter.

Or. en

Ändringsförslag 126
Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I linje med målen för det internationella 
samarbete som beskrivs i artiklarna 180 
och 186 i EUF-fördraget, bör deltagande av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 

(8) I linje med målen för det internationella 
samarbete som beskrivs i artiklarna 180 
och 186 i EUF-fördraget, bör deltagande av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 
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och av internationella organisationer 
främjas. Genomförandet av dessa regler 
bör vara i överensstämmelse med de 
åtgärder som antas enligt artiklarna 75 och 
215 i EUF-fördraget och vara förenliga 
med internationell rätt. Vidare bör 
genomförandet av dessa regler ta 
vederbörlig hänsyn till villkoren för 
deltagande av enheter från unionen i 
tredjelands program.

och av internationella organisationer 
främjas. Genomförandet av dessa regler 
bör vara i överensstämmelse med de 
åtgärder som antas enligt artiklarna 75 och 
215 i EUF-fördraget och vara förenliga 
med internationell rätt. Vidare bör 
genomförandet av dessa regler ta 
vederbörlig hänsyn till villkoren för 
deltagande av enheter från unionen i 
tredjeländers program, liksom beakta 
villkoren i de rättsliga ramarna för de 
deltagande tredjeländerna och 
internationella organisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 127
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I linje med målen för det internationella 
samarbete som beskrivs i artiklarna 180 
och 186 i EUF-fördraget, bör deltagande av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 
och av internationella organisationer 
främjas. Genomförandet av dessa regler 
bör vara i överensstämmelse med de 
åtgärder som antas enligt artiklarna 75 och 
215 i EUF-fördraget och vara förenliga 
med internationell rätt. Vidare bör 
genomförandet av dessa regler ta 
vederbörlig hänsyn till villkoren för 
deltagande av enheter från unionen i 
tredjelands program.

(8) I linje med målen för det internationella 
samarbete som beskrivs i artiklarna 180 
och 186 i EUF-fördraget, bör deltagande av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 
och av internationella organisationer 
främjas. Genomförandet av dessa regler 
bör vara i överensstämmelse med de 
åtgärder som antas enligt artiklarna 75 och 
215 i EUF-fördraget och vara förenliga 
med internationell rätt. Vidare bör 
genomförandet av dessa regler ta 
vederbörlig hänsyn till villkoren för 
deltagande av enheter från unionen i 
tredjeländers program, baserat på 
reciprocitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 128
Philippe Lamberts
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det bör fastställas regler för 
inrättandet av offentlig-privata 
partnerskap. Kommissionen ska inte bilda 
några fler gemensamma företag enligt 
artikel 187 i EUF-fördraget, samtidigt 
som inrättandet av offentlig-privata 
partnerskap bör ske i enstaka fall och 
motiveras av bevis för att inga andra 
finansieringsmekanismer kan uppnå 
samma mål.

Or. en

Ändringsförslag 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag och det civila samhällets 
organisationer, i synnerhet organisationer 
för personer med funktionshinder, genom 
förenklade förfaranden. Det finansiella 
stödet från unionen kan tillhandahållas i 
olika former.

Or. en

Ändringsförslag 130
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Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, det civila samhällets 
organisationer, även organisationer för 
personer med funktionshinder, genom 
förenklade förfaranden. Det finansiella 
stödet från unionen kan tillhandahållas i 
olika former.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former, men målet 
ska alltid vara en så stor hävstångseffekt 
som möjligt.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag och det civila samhällets 
organisationer, genom förenklade 
förfaranden. Det finansiella stödet från 
unionen kan tillhandahållas i olika former.

Or. en

Ändringsförslag 133
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag, genom förenklade förfaranden. Det 
finansiella stödet från unionen kan 
tillhandahållas i olika former.

(9) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör skapa sammanhängande, 
övergripande och tydliga ramar för ett så 
effektivt genomförande som möjligt, med 
hänsyn till behovet av lättillgänglighet för 
alla deltagare, särskilt små och medelstora 
företag och det civila samhällets 
organisationer genom förenklade 
förfaranden. Det finansiella stödet från 
unionen kan tillhandahållas i olika former.

Or. en

Ändringsförslag 134
Alyn Smith
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör också beakta de särskilda 
finansieringsbehoven hos små och 
medelstora företag och små 
midcap-företag så att deras forsknings-
och innovationspotential kan utvecklas 
fullt ut, med vederbörlig hänsyn tagen till 
särdragen hos olika sorters små och 
medelstora företag och olika branscher. 
Reglerna för deltagande bör på 
vederbörligt sätt underlätta förkortningen 
av ”tiden för beviljande” till högst sex 
månader.
Tiden för beviljande bör sänkas, i 
synnerhet med beaktande av de små och 
medelstora företagens inblandning. Enligt 
vad man redan har sett i det sjunde 
ramprogrammet har dock ett sådant 
försök skapat problem eftersom 
kommissionen har beslutat sig för att göra 
detta under projektförhandlingarna, vilket 
har lett till hastigt tagna beslut, framför 
allt när det gäller konsortieavtal med 
parter som har kompromissat, där det 
tidigare fanns mer tid för öppen 
diskussion bland samtliga berörda parter. 
Det är därför alltför begränsande med en 
tidsgräns.

Or. en

Ändringsförslag 135
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med tanke på de olika särdragen och 
särskilda behoven hos de olika aktörerna i 
forskarvärlden bör reglerna för 
deltagande föreskriva förenklade 
finansieringsnivåer, samtidigt som den 
befintliga differentieringen mellan 
universitet/forskningsinstitut, näringsliv, 
ideella organisationer samt små och 
medelstora företag behålls i enlighet med 
punkt 17 i Europaparlamentets resolution 
av den 11 november 2010 om förenklat 
genomförande av ramprogrammen för 
forskning1. Om faktiska indirekta 
kostnader används bör de baseras på 
nationell lagstiftning och deltagarens 
gängse redovisningspraxis när det gäller 
kostnader.
__________________
1 EUT C 74 E, 13.3.2012, s. 34

Or. en

Ändringsförslag 136
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Dessa regler för deltagande och 
spridning bör också beakta de särskilda 
finansieringsbehoven hos små och 
medelstora företag och små midcap-
företag så att deras forsknings- och 
innovationspotential kan utvecklas fullt 
ut, med vederbörlig hänsyn tagen till 
särdragen hos olika sorters små och 
medelstora företag och olika branscher. 
Reglerna för deltagande bör på 
vederbörligt sätt underlätta förkortningen 
av ”tiden för beviljande” till högst sex 
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månader.

Or. it

Motivering

De byråkratiska processerna för små och medelstora företagen bör förenklas, med 
utgångspunkt i reglerna för deltagande och med en ad hoc-utveckling där man tar hänsyn till 
olika särdrag.

Ändringsförslag 137
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Tillgången till patentansökningar, 
standarder, publikationer eller vilket som 
helst annat spridningsverktyg, också i 
elektroniskt format, som har anknytning 
till resultaten av de projekt som 
finansieras genom Horisont 2020 bör 
tillhandahållas i format som är 
tillgängliga för alla, bl.a. följande: stor 
stil, blindskrift, lättläst text, ljudformat, 
videoformat och elektroniskt format.

Or. es

Motivering

Personer med funktionshinder bör ha lika tillgång till patentansökningar, standarder, 
publikationer eller vilket som helst annat spridningsverktyg, också i elektroniskt format, som 
har anknytning till resultaten av de projekt som finansieras genom Horisont 2020, inte minst 
när denna information har tillkommit tack vare offentlig finansiering.

Ändringsförslag 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Tillgängligheten till 
patentansökningar, standarder, 
publikationer och andra 
spridningsverktyg, även i elektroniskt 
format, med anknytning till de 
projektresultat som finansieras genom 
Horisont 2020, kräver att man 
säkerställer tillgängliga format för alla. 
Bland de tillgängliga formaten märks 
exempelvis, men inte uteslutande, stor stil, 
punktskrift, lättläst text, uppläst text, 
video och elektroniskt format.

Or. en

Ändringsförslag 139
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Horisont 2020 bör se till att 
finansieringen täcker alla merkostnader 
som hör ihop med deltagande av forskare 
och deltagare med funktionshinder i 
projekt som finansieras genom 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 140
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I allmänhet bör tiden mellan 
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inlämningsdagen för projektansökningar 
och bidragsavtalets ingående inte 
överskrida sex månader. Kommissionen 
bör fastställa lämpliga tidsfrister åt 
konsortiet för inlämning av dokumenten.

Or. de

Motivering

En minskning av tiden fram till avtalets ingående kommer att vara ett av de viktigaste 
incitamenten för många deltagare, särskilt innovativa företag, till att delta i europeiska 
forskningsprojekt. Kommissionen bör dock inte på olämpligt sätt föra vidare tidspressen till 
deltagarna genom att fastställa orealistiska tidsfrister för inlämning av dokument, som 
innebär att förfarandet kan upphöra om dessa inte hålls.

Ändringsförslag 141
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Kommissionen bör även 
fortsättningsvis arbeta för att förenkla 
förfaranden genom att förbättra IT-
systemen, till exempel genom att 
ytterligare bygga ut deltagarportalen som 
den enda tillgänglig platsen för 
offentliggörande av utlysningar och 
inlämning av projektförslag samt 
genomförande av alla program, med 
målet att bygga upp en gemensam 
samlingsplats.

Or. de

Motivering

En användarvänlig, självförklarande webbportal för alla deltagare och alla steg i hela 
processen kan avsevärt bidra till att förenkla programdeltagande och på så sätt indirekt göra 
europeiskt forskningsstöd mer tilltalande.
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Ändringsförslag 142
Norbert Glante

Förslag till förordning
Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9c) Synergieffekter mellan 
strukturfonderna och Horisont 2020 bör 
utnyttjas ännu mer för att nå målet att 
sprida spetskompetens och nå ökat 
deltagande. Detta bör främst ske genom 
att ambitiösa spetskompetenscentrum i 
mindre innovativa och högpresterande 
medlemsstater och regioner knyts till 
internationellt ledande, europeiska 
forskningspartner.

Or. de

Motivering

Erfarenheter av stöd till spetskompetenscentrum i de central- och mellaneuropeiska länder 
som tidigare hörde till det femte forskningsprogrammet bör integreras i en överbryggning och 
tas tillvara.

Ändringsförslag 143
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Det gradvisa införandet av 
minimikrav för deltagande, i vilka man 
beaktar att de medlemsstater där de 
sökande juridiska enheterna har sin 
hemvist ska investera en minsta 
procentandel av sin BNP i FoU och 
innovation, välkomnas. Detta krav 
kommer att stimulera jämvikten mellan 
stater genom att möjliggöra för 
forskningsinriktade juridiska enheter att 
närma sig spetsforskning och 
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vetenskaplig excellens.

Or. es

Motivering

Genom införlivandet av detta skäl anges det medellångsiktiga kravet på ett minimikrav 
avseende medlemsstaternas investeringar i FoU och innovation i de villkor för deltagande 
som fastställts för att få tillträde till Horisont 2020-åtgärder, vilket kommer att balansera 
spetsforskningsnivåerna inom samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag 144
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör 
en enda ersättningsnivå tillämpas för 
varje typ av åtgärd, utan differentiering 
beroende på typen av deltagare.

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna bör ett förenklat 
system för kostnadsersättning antas, med 
ökad användning av klumpsummor, 
schablonbelopp, enhetskostnader och valet 
att redovisa de kostnader som faktiskt 
uppstått för icke vinstdrivande rättsliga 
enheter med analytiska 
redovisningssystem och detaljerade 
kostnadsfördelningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 145
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör 
en enda ersättningsnivå tillämpas för 
varje typ av åtgärd, utan differentiering 
beroende på typen av deltagare.

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. 

Or. en

Ändringsförslag 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör en 
enda ersättningsnivå tillämpas för varje typ 
av åtgärd, utan differentiering beroende 
på typen av deltagare.

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör en 
enda ersättningsgrad tillämpas, oavsett 
verksamhet. Det bör dock finnas en
differentiering mellan å ena sidan 
universitet, forskningsorganisationer, 
forskningsinstitut och små och medelstora 
företag och å andra sidan näringslivet.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Paul Rübig

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör en 
enda ersättningsnivå tillämpas för varje typ 
av åtgärd, utan differentiering beroende på 
typen av deltagare.

(12) Det är lämpligt att fastställa villkoren 
för unionsfinansiering för deltagare i 
åtgärder inom Horisont 2020. För att 
minska komplexiteten i de nuvarande 
finansieringsreglerna och få en större 
flexibilitet i genomförandet av projekt, bör 
ett förenklat system för kostnadsersättning 
antas, med ökad användning av 
klumpsummor, schablonbelopp och 
enhetskostnader. Av förenklingsskäl bör en 
enda ersättningsnivå inklusive ett 
alternativ för hela kostnaden tillämpas 
utan differentiering beroende på typen av 
deltagare.

Or. en

Motivering

Enligt kommissionens förslag liksom tidigare och efterföljande ändringsförslag mot bakgrund 
av en förenkling för att främja näringslivets deltagande måste en enda ersättningsnivå, utan 
differentiering efter typen av deltagare kombinerat med alternativet för hela kostnaden, föras 
in och nämnas i skälen

Ändringsförslag 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Horisont 2020 bör se till att 
finansieringen täcker alla merkostnader 
som rör deltagande av forskare och 
deltagare med funktionshinder i de 
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projekt som finansieras genom 
Horisont 2020. Alla merkostnader som 
rör funktionshinder ska vara 
stödberättigade kostnader. Dessa 
kostnader inbegriper, men är inte 
begränsade till, teckenspråkstolkning, 
punktskrift, texttranskription i realtid, 
även system för snabbtextning, 
tillhandahållande av personligt stöd och 
användning av tillgängliga byggnader vid 
evenemang.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) De kostnadsmodeller som används 
ska leda till en verklig förenkling för 
deltagarna och ett ökat deltagande för 
alla stödmottagare jämfört med det sjunde 
ramprogrammet. Detta ska uppnås genom 
användningen av förenklade 
revisionsförfaranden, en ökad acceptans 
av stödmottagarnas gängse 
redovisningspraxis, användningen av ett 
alternativ med schablonbelopp, 
efterlevnad av reglerna om statligt stöd 
och genom att locka till sig 
medfinansiering från strukturfonder med 
anknytning till kapacitetsuppbyggande 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Kommissionen bör ta hänsyn till att 
tillämpningen av 
medfinansieringsprincipen kan vara 
skadlig för medlemsstater vars offentliga 
utgifter är föremål för omfattande 
begränsningar. Deras ledande 
forskningscenter, universitet och företag 
bör stödjas på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 151
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Finansieringen och kontrollen av 
forskning inom samhällsvetenskap, 
juridik och humaniora bör hanteras för 
sig, med inriktning i första hand mot att 
sprida de uppnådda resultaten snarare än 
mot andra skeden i processen.

Or. es

Motivering

Man bör spegla dessa forskningsområdens egenart beträffande finansierings- och 
kontrollfrågor, dvs. kostnader för publicering, redigering och översättning eller för 
anordnande av seminarier, möten och kongresser, genom att framhålla vikten av att 
resultaten sprids.

Ändringsförslag 152
Peter Skinner
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar som kräver särskilda regler.

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar som kräver särskilda regler. Det 
är lämpligt att använda olika 
finansieringsformer och, när så är 
lämpligt, att kombinera olika typer av 
finansieringsorgan. De finansiella 
instrumenten bör i synnerhet användas på 
ett kompletterande sätt då de bidrar till att 
ytterligare utnyttja privata investeringar i 
forskning och innovation, inklusive 
riskkapitalsinvesteringar i innovativa 
företag och i synnerhet i små och 
medelstora företag, och då det önskade 
resultatet inte kan uppnås genom lån och 
då åtgärden främst består av 
”marknadsnära verksamhet”. Små och 
medelstora företag som använder sig av 
instrument som riskkapital ska inte vara 
föremål för oberättigade dröjsmål eller 
ytterligare hinder för vidare finansiering.

Or. en

Motivering

De finansiella instrumenten syftar till att främja och underlätta privata investeringar i 
innovation. En kombination med ”marknadsnära verksamheter” bör stärkas och betonas i 
reglerna för deltagande, inbegripet genom en enskild artikel i de ”särskilda bestämmelserna” 
med de allmänna villkoren för användning av de finansiella instrumenten.

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

Förslag till förordning
Skäl 13



PE492.762v01-00 30/160 AM\907542SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar som kräver särskilda regler.

(13) Särskilda utmaningar på området 
forskning och innovation bör hanteras 
genom nya finansieringsformer såsom 
priser, förkommersiell upphandling och 
offentlig upphandling av innovativa 
lösningar, vilket behandlas i förordning 
(EU) nr XX/XX [budgetförordningen],
som kräver särskilda regler i de 
branschspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 154
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det är lämpligt att använda olika 
finansieringsformer och, när så är 
lämpligt, att kombinera olika typer 
finansieringsorgan. De finansiella 
instrumenten bör i synnerhet användas på 
ett kompletterande sätt då de bidrar till att 
ytterligare utnyttja privata investeringar i 
forskning och innovation, inklusive 
nationella fonder och strukturfonder 
liksom riskkapitalsinvesteringar i 
innovativa företag och i synnerhet i små 
och medelstora företag, och då det 
önskade resultatet inte kan uppnås genom 
lån och då åtgärden främst består av 
”marknadsnära verksamhet”.

Or. en

Ändringsförslag 155
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att upprätthålla lika villkor för alla 
företag som är verksamma på den inre 
marknaden, bör finansiering som ges via 
Horisont 2020 utformas i enlighet med 
reglerna för statligt stöd, så att man 
säkerställer effektivitet i de offentliga 
utgifterna och förhindrar 
marknadssnedvridningar såsom att 
utestänga privata investeringar, skapa 
ineffektiva marknadsstrukturer eller bevara 
ineffektiva företag.

(14) För att upprätthålla lika villkor för alla 
företag som är verksamma på den inre 
marknaden, bör finansiering som ges via 
Horisont 2020 utformas i enlighet med 
reglerna för statligt stöd, så att man 
säkerställer effektivitet i de offentliga 
utgifterna och förhindrar 
marknadssnedvridningar såsom att 
utestänga privata investeringar, skapa 
ineffektiva marknadsstrukturer eller bevara 
ineffektiva företag. Inrättande av 
offentlig-privata partnerskap bör i 
synnerhet omfattas av villkor som 
säkerställer att en effektiv 
konkurrensutsatt miljö upprätthålls och 
att nya deltagare ges möjlighet att delta i 
alla faser.

Or. en

Ändringsförslag 156
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Under hela utgiftscykeln bör 
Europeiska unionens ekonomiska intressen 
skyddas med hjälp av proportionella 
åtgärder.

(15) Fri tillgänglighet till alla 
patentansökningar, standarder, 
vetenskapliga publikationer eller andra 
spridningsverktyg med anknytning till de 
projektresultat som finansieras genom 
Horisont 2020 kräver att man inrättar 
digitala centrala arkiv och använder 
öppna digitala format. Under hela 
utgiftscykeln bör Europeiska unionens 
ekonomiska intressen skyddas med hjälp 
av proportionella åtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I enlighet med förordning (EU) 
nr XX/XX [budgetförordningen] ska dessa 
regler för deltagande och spridning 
utgöra grunden för en ökad acceptans av 
stödmottagarnas gängse 
redovisningspraxis och för att man 
accepterar stödmottagarnas egen 
redovisningspraxis vid fastställandet av 
vilka kostnader som är stödberättigade. 
Av denna anledning bör kraven på 
revisionsintyg, även intygen över 
metoden, anpassas i enlighet därmed. 
Kommissionen bör i största möjliga mån 
fastställa en enda revisionsmetod, som 
lämnar tillräckligt med utrymme för att 
erkänna gängse redovisningspraxis, med 
vederbörlig hänsyn till nationellt 
accepterad redovisningspraxis.

Or. en

Motivering

Se punkt 14 i Carvalho-rapporten.

Ändringsförslag 158
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den garantifond för deltagarna som (16) Den garantifond för deltagarna som 
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upprättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i sjunde 
ramprogrammet och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2013) och som 
förvaltas av kommissionen har visat sig 
vara en viktig skyddsmekanism som 
minskar riskerna med uteblivna 
återbetalningar från deltagarna. Därför bör 
en ny garantifond för deltagarna upprättas. 
För att säkerställa en effektivare 
förvaltning och en bättre täckning av 
deltagarnas risk bör fonden omfatta 
åtgärder inom det program som inrättats 
enligt beslut nr 1982/2006/EG, inom det 
program som inrättats genom rådets beslut 
av den 18 december 2006 om sjunde 
ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–
2011), inom det program som inrättats 
genom rådets beslut […] av den X 2011 
om inrättande av ramprogrammet för 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(2012–2013) samt åtgärder enligt 
förordning (EU) nr XX/XXX [Horisont 
2020] och rådets förordning (Euratom) nr 
XX/XXX om Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation [Euratom Horisont 2020]. 
Program som förvaltas av andra enheter än 
unionsorgan bör inte omfattas av fonden.

upprättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums, universitets 
och det civila samhällets organisationers 
deltagande i sjunde ramprogrammet och 
för spridning av forskningsresultat (2007–
2013) och som förvaltas av kommissionen 
har visat sig vara en viktig 
skyddsmekanism som minskar riskerna 
med uteblivna återbetalningar från 
deltagarna. Därför bör en ny garantifond 
för deltagarna upprättas. För att säkerställa 
en effektivare förvaltning och en bättre 
täckning av deltagarnas risk bör fonden 
omfatta åtgärder inom det program som 
inrättats enligt beslut nr 1982/2006/EG, 
inom det program som inrättats genom 
rådets beslut av den 18 december 2006 om 
sjunde ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–
2011), inom det program som inrättats 
genom rådets beslut […] av den X 2011 
om inrättande av ramprogrammet för 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(2012–2013) samt åtgärder enligt 
förordning (EU) nr XX/XXX [Horisont 
2020] och rådets förordning (Euratom) nr 
XX/XXX om Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation [Euratom Horisont 2020]. 
Program som förvaltas av andra enheter än 
unionsorgan bör inte omfattas av fonden.

Or. en

Ändringsförslag 159
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Den garantifond för deltagarna som 
upprättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums och 
universitets deltagande i sjunde 
ramprogrammet och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2013) och som 
förvaltas av kommissionen har visat sig 
vara en viktig skyddsmekanism som 
minskar riskerna med uteblivna 
återbetalningar från deltagarna. Därför bör 
en ny garantifond för deltagarna upprättas. 
För att säkerställa en effektivare 
förvaltning och en bättre täckning av 
deltagarnas risk bör fonden omfatta 
åtgärder inom det program som inrättats 
enligt beslut nr 1982/2006/EG, inom det 
program som inrättats genom rådets beslut 
av den 18 december 2006 om sjunde 
ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–
2011), inom det program som inrättats 
genom rådets beslut […] av den X 2011 
om inrättande av ramprogrammet för 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(2012–2013) samt åtgärder enligt 
förordning (EU) nr XX/XXX [Horisont 
2020] och rådets förordning (Euratom) nr 
XX/XXX om Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation [Euratom Horisont 2020]. 
Program som förvaltas av andra enheter än 
unionsorgan bör inte omfattas av fonden.

(16) Den garantifond för deltagarna som 
upprättats enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av 
den 18 december 2006 om regler för 
företags, forskningscentrums, universitets 
och det civila samhällets organisationers 
eller institutioners deltagande i sjunde 
ramprogrammet och för spridning av 
forskningsresultat (2007–2013) och som 
förvaltas av kommissionen har visat sig 
vara en viktig skyddsmekanism som 
minskar riskerna med uteblivna 
återbetalningar från deltagarna. Därför bör 
en ny garantifond för deltagarna upprättas. 
För att säkerställa en effektivare 
förvaltning och en bättre täckning av 
deltagarnas risk bör fonden omfatta 
åtgärder inom det program som inrättats 
enligt beslut nr 1982/2006/EG, inom det 
program som inrättats genom rådets beslut 
av den 18 december 2006 om sjunde 
ramprogrammet för Europeiska 
atomenergigemenskapens (Euratom) 
verksamhet inom området forskning och 
utbildning på kärnenergiområdet (2007–
2011), inom det program som inrättats 
genom rådets beslut […] av den X 2011 
om inrättande av ramprogrammet för 
Europeiska atomenergigemenskapen 
(2012–2013) samt åtgärder enligt 
förordning (EU) nr XX/XXX [Horisont 
2020] och rådets förordning (Euratom) nr 
XX/XXX om Europeiska 
atomenergigemenskapens forsknings- och 
utbildningsprogram (2014–2018) som 
kompletterar Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation [Euratom Horisont 2020]. 
Program som förvaltas av andra enheter än 
unionsorgan bör inte omfattas av fonden.

Or. en



AM\907542SV.doc 35/160 PE492.762v01-00

SV

Ändringsförslag 160
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) En unionsdatabas över 
vetenskapliga discipliner och namn på 
experter inom respektive disciplin bör 
upprättas i samarbete med de nationella 
organ som ansvarar för vetenskaplig 
forskning.

Or. pl

Motivering

Experter, särskilt sådana som i samstämmighet representerar alla medlemsstater, garanterar 
opartiskt beslutsfattande.

Ändringsförslag 161
Adam Gierek

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att öka insynen, bör namnen på 
experter som har bistått kommissionen 
eller berörda finansieringsorgan i enlighet 
med denna förordning offentliggöras. Om 
namnets offentliggörande skulle äventyra 
expertens säkerhet eller integritet eller 
skada privatlivet, bör kommissionen eller 
finansieringsorganen ha möjlighet att avstå 
från att offentliggöra namnet.

(17) För att öka insynen, bör man 
offentliggöra namnen på de experter som 
genom yttranden om projektförslagen 
utifrån den fastlagda bedömningsskalan
kommer att bistå kommissionen eller 
berörda finansieringsorgan i enlighet med 
denna förordning. Yttrandena bör göras 
tillgängliga för forskningsgruppens 
samordnare. Om namnets offentliggörande 
skulle äventyra expertens säkerhet eller 
integritet eller skada privatlivet, bör 
kommissionen eller finansieringsorganen 
ha möjlighet att avstå från att offentliggöra 
namnet.

Or. pl
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Motivering

Vid projektbedömning bör en enhetlig bedömningsskala användas, vilket ökar insynen i 
ansökningsförfarandet. Forskningsanslagen och därefter hela bedömningsmaterialet bör 
göras tillgängliga för forskningsgruppens samordnare, utan att bedömarnas namn 
nödvändigtvis behöver uppges. 

Ändringsförslag 162
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att öka insynen, bör namnen på 
experter som har bistått kommissionen 
eller berörda finansieringsorgan i enlighet 
med denna förordning offentliggöras. Om 
namnets offentliggörande skulle äventyra 
expertens säkerhet eller integritet eller 
skada privatlivet, bör kommissionen eller 
finansieringsorganen ha möjlighet att avstå 
från att offentliggöra namnet.

(17) För att öka insynen, bör namnen på 
experter som har bistått kommissionen 
eller berörda finansieringsorgan i enlighet 
med denna förordning offentliggöras. Om 
namnets offentliggörande skulle äventyra 
expertens säkerhet eller integritet eller 
skada privatlivet, kan kommissionen eller 
finansieringsorganen i undantagsfall avstå 
från att offentliggöra namnet.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag, enligt vilket man ska avstå från att offentliggöra experternas namn 
bara i undantagsfall, främjar öppenheten.

Ändringsförslag 163
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
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strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

strategiskt eller allmänhetens intresse ange 
ytterligare villkor för utnyttjande och fri 
tillgång eller annan spridning. Det krävs 
att man lägger större tonvikt på den 
bredast möjliga användningen och 
spridningen av kunskap som genereras 
genom de verksamheter som erhåller stöd, 
inbegripet kunskap som genererats under 
de tidigare ramprogrammen, upp till 
företagens eller samhällets utnyttjande av 
denna kunskap. 

Or. en

Motivering

Horisont 2020:s regler för deltagande bör se till att kunskap som genereras genom forskning 
som finansieras av EU (såsom forskningsresultat, metoder, artefakter, vetenskapliga uppgifter 
etc.) görs tillgänglig för allmänheten och sprids i stor utsträckning (utan att det påverkar 
rättmätiga anspråk på immateriella rättigheter från dem som skapat denna kunskap), vilket 
skapar en större allmännytta genom ökad insikt om kunskap och innovation bland EU:s 
medborgare, företag och små och medelstora företag liksom social och ekonomisk tillväxt för 
EU.

Ändringsförslag 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande. Man måste lägga större 
tonvikt på den bredast möjliga 
användningen och spridningen av 
kunskap som genereras av verksamheter
som erhåller stöd, samtidigt som man 
erkänner vikten av att skydda 
immaterialrätten.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse, eller där det finns ett 
stort intresse hos allmänheten, ange 
ytterligare villkor för utnyttjande, 
spridning eller licensiering. Reglerna ska 
till fullo respektera de immateriella 
äganderätterna.

Or. en

Ändringsförslag 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt regler för fri tillgång till resultat 
och uppgifter eller ytterligare villkor för 
spridning, utnyttjande eller licensiering i 
europeiskt strategiskt eller allmänhetens
intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse, eller där det finns ett 
stort intresse hos allmänheten, ange 
ytterligare villkor för utnyttjande, 
spridning eller licensiering.

Or. en

Motivering

Målet med detta ändringsförslag är att maximera samhällsnyttan av forskning som 
finansieras av EU. När det rör sig om större samhällsutmaningar såsom hälsa finns det ett 
stort intresse hos allmänheten av en snabb och bred spridning av resultat och av universell 
tillgång till produkterna från ledande forskning.

Ändringsförslag 168
Marisa Matias

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse, eller där det finns ett 
stort intresse hos allmänheten, ange 
ytterligare villkor för utnyttjande, 
spridning eller licensiering.
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Or. en

Ändringsförslag 169
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för utnyttjande.

(19) Regler för utnyttjande och spridning 
av resultaten bör fastställas för att 
säkerställa att deltagarna skyddar, utnyttjar 
och sprider dessa resultat på lämpligt sätt, 
särskilt genom möjligheten att i europeiskt 
strategiskt intresse ange ytterligare villkor 
för öppen tillgång, spridning eller
utnyttjande.

Or. es

Motivering

De kunskaper som EU-finansierad forskning ger upphov till bör bli mer tillgängliga och i 
samband med detta bör man främja att resultaten inte bara kommer den privata sfären, utan 
också allmänhetens välfärd, till nytta.

Ändringsförslag 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) All forskning och innovation bygger 
på forskarnas, forskningsinstitutionernas, 
företagens och medborgarnas möjlighet 
att kunna få fri tillgång till, dela och 
använda vetenskaplig information. Ökad 
rörlighet och utnyttjande av kunskap samt 
fri tillgång på internet till vetenskapliga 
publikationer, vilket redan anges i det 
sjunde ramprogrammet, bör vara den 
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allmänna principen för vetenskapliga 
publikationer som får offentligt stöd från 
Horisont 2020. Dessutom bör 
Horisont 2020 inleda konceptet fri 
tillgång till vetenskapliga uppgifter som 
produceras eller samlas in av offentligt 
finansierad forskning i syfte att göra fri 
tillgång till dessa uppgifter till en allmän 
regel 2020.

Or. en

Ändringsförslag 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att förbättra insynen ska 
kommissionen eller relevant 
finansieringsorgan vidta åtgärder för att, 
på begäran av EU-medborgare eller deras 
direktvalda representanter, lämna ut 
uppgifter om de projekt som genomförs 
inom ramen för detta program. 

Or. en

Ändringsförslag 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) Ytterligare villkor för utnyttjande 
och spridning bör fastställas för resultat
som rör tekniker med potential att hantera 
större samhällsutmaningar, till exempel 
utvecklingen av ny medicinsk teknik (t.ex. 
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läkemedel, diagnostik eller vaccin) eller 
tekniker för bekämpning av 
klimatförändringen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19b) All forskning och innovation bygger 
på forskarnas, forskningsinstitutionernas, 
företagens och medborgarnas möjlighet 
att kunna få fri tillgång till, dela och 
använda vetenskaplig information. De 
immateriella äganderätterna måste dock 
respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19c) Vid urvalet av förslag ska det 
avgörande kriteriet inbegripa 
spridningens potentiella omfattning och 
allmänhetens tillgång till 
forskningsresultat och -uppgifter. Man 
ska prioritera de projekt som potentiellt 
innebär en bredare spridning och ett 
bredare utnyttjande av resultat.

Or. en
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Ändringsförslag 175
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19d) Inrättandet av patentpooler bör 
uppmuntras för att möjliggöra delningen 
av patenterade vetenskapliga uppgifter 
och öka samarbetsinsatserna samt 
samarbetet inom forskning och utveckling 
med avseende på särskilda tekniska 
behov. Denna mekanism vore särskilt 
lämplig för tekniker som är både 
komplexa och dyra, genom att se till att 
forskningen inte stoppas av snåriga 
patentsituationer.

Or. en

Ändringsförslag 176
Peter Skinner

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Program som syftar till att öka både 
nuvarande och planerad innovativ 
forskning bör lägga till kärnforskning 
som en tillämplig forskningskategori. 
Eureka Eurostars-programmet och 
Marie Curie-programmet bör utvidga sina 
regelverk för deltagande så att små och 
medelstora företag som fungerar inom 
kärnforskning har möjlighet att delta.

Or. en



PE492.762v01-00 44/160 AM\907542SV.doc

SV

Motivering

Små och medelstora företag är mycket viktiga för den europeiska ekonomin men är ofta 
underrepresenterade inom området för kärnforskning. Det är viktigt att vissa unionsprogram 
som är avsedda att förbättra situationen för små och medelstora företag inte utesluter sådana 
som fungerar inom kärnforskning.

Ändringsförslag 177
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning fastställer också regler 
om spridning av resultat.

Denna förordning fastställer också regler 
om utnyttjande och spridning av resultat.

Or. en

Ändringsförslag 178
Francesco De Angelis

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett finansieringsorgan får fastställa 
regler som avviker från dem som fastställs 
i denna förordning eller förordning (EU) 
nr XX/2012 [budgetförordningen] om detta 
är tillåtet enligt den grundläggande 
rättsakten eller, med förbehåll för 
kommissionens godkännande, om dess 
speciella operativa behov så kräver.

3. EIT får fastställa regler som avviker från 
dem som fastställs i denna förordning eller 
förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen] om detta är tillåtet 
enligt den grundläggande rättsakten eller, 
med förbehåll för kommissionens 
godkännande, om dess speciella operativa 
behov så kräver, särskilt vad beträffar 
rättigheter, nyttjanderätter samt 
utnyttjande och spridning av resultat.

Or. it

Motivering

Det är vikigt att EIT ges en viss bestämmanderätt när det gäller förvaltningen av dess 
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ansvarsområden, och med avseende på de frågor som rör immateriella rättigheter och 
spridning och nyttjande av resultat.

Ändringsförslag 179
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett finansieringsorgan får fastställa 
regler som avviker från dem som fastställs 
i denna förordning eller förordning (EU) nr 
XX/2012 [budgetförordningen] om detta är 
tillåtet enligt den grundläggande rättsakten 
eller, med förbehåll för kommissionens 
godkännande, om dess speciella operativa 
behov så kräver.

3. EIT får fastställa regler som avviker från 
dem som fastställs i denna förordning eller 
förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen] om detta är tillåtet 
enligt den grundläggande rättsakten eller, 
med förbehåll för kommissionens 
godkännande, om dess speciella operativa 
behov så kräver.

Or. de

Motivering

Ett av de viktigaste kraven på förenkling var – även som slutresultat i det relevanta 
samrådsförfarandet – att giltigheten av enhetliga regler för deltagande i alla 
programriktningar som (sam)finansieras av Horisont 2020 ska garanteras. Detta gäller 
särskilt insyn och öppenhet i förfarandena, bakgrundsinformationen och 
finansieringsvillkoren. Med detta enda undantag som konkret nämns här tas ovanstående 
krav med i beräkningarna.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) åtgärd: projekt.

Or. en
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Ändringsförslag 181
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till 
bidragsavtalet eller som ii) uppkommer 
utanför åtgärden och som integrerats av 
den deltagare som äger rättigheterna samt 
som iii) i båda fallen i) och ii) är 
nödvändiga för att genomföra åtgärder 
eller utnyttja resultatet av åtgärden.

Or. de

Motivering

Horisont 2020 bör i fråga om definitionen av befintlig bakgrundsinformation inte avvika från 
det sjunde forskningsprogrammet.

Ändringsförslag 182
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
eller före den ansökan som lämnades 
innan anslutningen till åtgärden och som 
ii) uppgetts av de deltagande parterna i 
enlighet med artikel 42 och som iii) behövs 
för att utföra den indirekta åtgärden eller 
för att använda resultaten av den 
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indirekta åtgärden.

Or. en

Motivering

Dessa ändringar har föreslagits av Desca-samordnarna.

Ändringsförslag 183
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
eller den ansökan som lämnades före 
anslutningen till åtgärden och som ii) 
uppgetts av de deltagande parterna i 
enlighet med artikel 42, och som iii) 
behövs för att utföra den indirekta 
åtgärden eller för att använda resultaten 
av den indirekta åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 184
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 

4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
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och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

och som ii) krävs för att genomföra 
indirekta åtgärder eller utnyttja resultat 
av indirekta åtgärder och som iii) uppgetts 
av de deltagande parterna i enlighet med 
artikel 42.

Or. de

Motivering

Det infogade kriteriet har visat sig vara nödvändigt under det nuvarande ramprogrammet.

Ändringsförslag 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42, som 
behövs för att utföra den indirekta 
åtgärden eller för att använda resultaten 
av den indirekta åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 186
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
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immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden, 
ii) behövs för att utföra den indirekta 
åtgärden eller för att använda resultaten 
av den indirekta åtgärden och som iii) 
uppgetts av de deltagande parterna i 
enlighet med artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 187
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) bakgrundsinformation: alla uppgifter, 
know-how och/eller information oavsett 
form eller typ samt rättigheter såsom 
immateriella rättigheter som i) innehas av 
deltagarna före anslutningen till åtgärden 
och som ii) uppgetts av de deltagande 
parterna i enlighet med artikel 42.

(4) bakgrundsinformation: konkreta 
resurser såsom prototyper och alla 
uppgifter, know-how och/eller information 
oavsett form eller typ samt rättigheter 
såsom immateriella rättigheter som i) 
innehas av deltagarna före anslutningen till 
åtgärden och som ii) uppgetts av de 
deltagande parterna i enlighet med 
artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 188
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) nödvändig tillgång:
(a) Mot bakgrund av genomförandet av 
åtgärden:
Tillgång krävs om det, utan att beviljas 
nyttjanderätt, blir omöjligt att utföra de 
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uppgifter som tilldelats den mottagande 
parten, eller om dessa blir väsentligen 
försenade eller kräver omfattande extra 
finansiella eller mänskliga resurser.
(b) Mot bakgrund av användningen av 
egna resultat:
Tillgång krävs om det, utan att beviljas 
sådana nyttjanderätter, blir tekniskt eller 
juridiskt omöjligt att använda de egna 
resultaten.

Or. en

Motivering

Dessa ändringar har föreslagits av Desca-samordnarna.

Ändringsförslag 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) experimentell utveckling: förvärv, 
sammanställning, utformning och 
nyttjande av befintlig vetenskaplig, 
teknisk, affärsrelaterad och annan 
relevant kunskap och kompetens i syfte att 
producera planer och arrangemang eller 
design för nya, ändrade eller förbättrade 
produkter, processer eller tjänster, 
inbegripet verksamhet som 
prototyputveckling, experimentell 
produktion, testning, demonstration, 
pilotarbete och marknadsintroduktion.

Or. en

Motivering

Med tanke på att en annan finansiering ska fastställas här bör denna skillnad baseras på en 
koherent definition som framkallar en erkänd metod för att skilja mellan forskarverksamhet 
och ”marknadsnära verksamheter”. Den definition av ”experimentell utveckling” som finns i 
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”Gemenskapens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation” 
(2006/C 323/01) verkar vara den lämpligaste definitionen.

Ändringsförslag 190
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) inbjudan att lämna förslag: ett 
meddelande om infordran av 
forskningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 191
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) nödvändig tillgång: mot bakgrund av 
genomförande av åtgärden krävs tillgång 
om det, utan att beviljas nyttjanderätter 
till resultat eller bakgrundsinformation, 
blir omöjligt att utföra de uppgifter som 
tilldelats den mottagande deltagaren, eller 
om dessa blir väsentligen försenade eller 
kräver omfattande extra finansiella eller 
mänskliga resurser. Mot bakgrund av 
utnyttjande av resultat krävs tillgång om 
det, utan att beviljas nyttjanderätter till
resultaten eller bakgrundsinformationen, 
skulle bli tekniskt eller juridiskt omöjligt 
att utnyttja resultaten.

Or. en
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Motivering

”Nödvändig”: Denna term bör definieras i åtgärden enligt om det är behovet av resultat 
och/eller tidigare kunskap som motiverar deltagarnas begäran om nyttjanderätter.

Ändringsförslag 192
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) konsortium: en grupp deltagare som 
kommer överens om att samarbeta i syfte 
att lämna in ett förslag och eventuellt 
arbeta inom ramen för en åtgärd. Ett 
konsortium består av en samordnare och 
åtgärdspartner.

Or. en

Ändringsförslag 193
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) samordnings- och stödåtgärd: en åtgärd 
som består främst av kompletterande 
åtgärder som t.ex. spridning, information 
och kommunikation, nätverksarbete, 
samordnings- eller stödtjänster, politisk 
dialog samt övningar och studier för 
ömsesidigt lärande, inklusive förberedande 
studier för ny infrastruktur.

(6) samordnings- och stödåtgärd: en åtgärd 
som består främst av kompletterande 
åtgärder som t.ex. spridning, information 
och kommunikation, nätverksarbete, 
samordnings- eller stödtjänster, deltagande 
i standardiseringsverksamheter, politisk 
dialog samt övningar och studier för 
ömsesidigt lärande, inklusive förberedande 
studier för ny infrastruktur.

Or. en
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Motivering

Deltagarna bör uppmuntras att dra in forskningsresultat i standardiseringsverksamheterna 
och vice versa. Standardiseringen spelar en viktig roll i spridningen av forskningsresultat.

Ändringsförslag 194
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) samordnare: leder och representerar 
konsortiet och förslaget/projektet och 
fungerar som kommissionens 
kontaktpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) spridning: offentliggörande av 
resultaten på alla lämpliga sätt (andra än de 
som är ett resultat av att skydda eller 
utnyttja resultaten), inbegripet 
offentliggörande i medier.

(7) spridning: offentliggörande av 
resultaten på alla lämpliga sätt (andra än de 
som är ett resultat av att skydda eller 
utnyttja resultaten), inbegripet 
offentliggörande, i medier, av artiklar som 
presenterar forskningsresultat såsom 
vetenskapliga publikationer i granskade 
tidskrifter.

Or. en

Motivering

Offentliggörandet av forskningsresultaten utgör en viktig del av den vetenskapliga metoden. 
Om de beskriver experiment eller beräkningar måste de tillhandahålla tillräckliga uppgifter, 
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så att en oberoende forskare kan repetera experimentet eller beräkningen för att kontrollera 
resultaten.

Ändringsförslag 196
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) spridning: offentliggörande av 
resultaten på alla lämpliga sätt (andra än de 
som är ett resultat av att skydda eller 
utnyttja resultaten), inbegripet 
offentliggörande i medier.

(7) spridning: offentliggörande av 
resultaten på alla lämpliga sätt (andra än de 
som är ett resultat av att skydda eller 
utnyttja resultaten), inbegripet genom ett 
publicerat verk i medier.

Or. en

Motivering

Termerna ”beskriva, analysera och tolka forskning” begränsar konceptet och innehållet i en 
publikation. Definitionen ”publicerat verk” omfattar andra potentiella publikationsformer 
och begränsar inte omfattningen i onödan.

Ändringsförslag 197
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) spridning: offentliggörande av 
resultaten på alla lämpliga sätt (andra än de 
som är ett resultat av att skydda eller 
utnyttja resultaten), inbegripet 
offentliggörande i medier.

(7) spridning: offentliggörande av 
resultaten på alla lämpliga sätt (andra än de 
som är ett resultat av att skydda eller 
utnyttja resultaten), inbegripet 
publikationer i medier.

Or. en

Ändringsförslag 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) experimentell utveckling: förvärv, 
sammanställning, utformning och 
användning av befintlig vetenskaplig, 
teknisk, affärsrelaterad eller annan 
relevant kunskap och kompetens i syfte att 
utarbeta planer och arrangemang eller 
design för nya, ändrade eller förbättrade 
produkter, processer eller tjänster. Detta 
kan också inbegripa t.ex. andra 
verksamheter som syftar till konceptuell 
definition, planering och dokumentation 
av nya produkter, processer eller tjänster. 
Experimentell utveckling kan inbegripa 
produktion av utkast, ritningar, planer 
och annan dokumentation, under 
förutsättning att dessa inte är avsedda för 
kommersiella ändamål. Detta inbegriper 
även utveckling av kommersiellt 
användbara prototyper och pilotprojekt 
om prototypen med nödvändighet är den 
slutliga kommersiella produkten, och om 
det är alltför dyrt att producera prototypen 
enbart för att använda den för 
demonstration och utvärdering. Om ett 
demonstrations- eller pilotprojekt i ett 
senare skede används kommersiellt ska de 
inkomster som genereras på detta sätt 
dras av från de stödberättigande 
kostnaderna. Försöksproduktion och 
tester av produkter, processer och tjänster 
är också stödberättigande, under 
förutsättning att dessa inte kan användas 
eller ändras för att användas i industriella 
tillämpningar eller i kommersiellt syfte. 
Experimentell utveckling inbegriper inte 
rutinmässiga eller återkommande 
ändringar av produkter, 
produktionslinjer, tillverkningsprocesser, 
befintliga tjänster eller andra pågående 
verksamheter, även om dessa ändringar 
kan innebära förbättringar.
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Or. en

Motivering

Definitionen har tagits från rambestämmelserna för statligt stöd till forskning och utveckling.

Ändringsförslag 199
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) spridning av resultaten: direkt och 
indirekt utnyttjande av resultat för fortsatt 
forskningsverksamhet eller för utveckling, 
tillverkning eller marknadsföring av en 
produkt eller ett förfarande eller för 
utveckling och tillhandahållande av en 
tjänst, bortsett från den verksamhet som 
berörs av en indirekt åtgärd.

Or. de

Motivering

Utnyttjandet av resultat måste definieras så att denna komponent får särskild betydelse i den 
nya innovationsansatsen inom ramen för Horisont 2020.

Ändringsförslag 200
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) rättvisa och rimliga villkor: 
finansiella bestämmelser och andra 
bestämmelser som beaktar de särskilda 
omständigheterna i samband med en 
begäran om tillgång, i synnerhet det 
faktiska eller potentiella värdet på
förgrunds- eller bakgrundsinformationen 
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till vilken tillgång begärs och/eller det 
förutsedda utnyttjandets omfattning, 
varaktighet och andra eventuella särdrag.

Or. en

Motivering

Frasen ”rättvisa och rimliga” (rättvis och rimlig ersättning/rättvisa och rimliga villkor) 
används i förordningen, dock inte endast när det hänvisas till tillgång. Ändringsförslaget bör 
inte vara ensidigt och bör ha den lydelse som föreslås.

Ändringsförslag 201
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) rättvisa och rimliga villkor: lämpliga 
villkor, inbegripet eventuella finansiella 
bestämmelser, med hänsyn till de 
särskilda omständigheterna i samband 
med en begäran om tillgång, vilket kan 
avgöras av det faktiska eller potentiella 
värdet på resultaten eller 
bakgrundsinformationen till vilken 
tillgången begärs och/eller det avsedda 
utnyttjandets omfattning, varaktighet eller 
andra särdrag.

Or. en

(Med anknytning till ändringsförslag 20; PE489.632v01-00)

Ändringsförslag 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) utnyttjande: direkt eller indirekt 
användning av resultat för annan 
ytterligare forskning än den som omfattas 
av den indirekta åtgärden i fråga, eller för 
att utveckla, skapa och marknadsföra en 
produkt eller process eller för att skapa 
och tillhandahålla en tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) utnyttja/utnyttjande: direkt 
användning av resultat för att utveckla, 
skapa och marknadsföra en produkt eller 
process eller för att skapa och 
tillhandahålla en tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) rättvisa och rimliga villkor: 
bestämmelser, även avgiftsfria villkor, 
som beaktar de specifika 
omständigheterna för begäran om 
tillgång och/eller det avsedda 
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utnyttjandets omfattning, varaktighet eller 
andra särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

(10) rättslig enhet: varje fysisk person, eller 
varje juridisk person som bildats i enlighet 
med nationell rätt, unionsrätt eller 
internationell rätt, vilken har rättskapacitet 
och i eget namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

Or. en

Motivering

För att förenkla definitionen av rättslig enhet och undanröja eventuella tvivel om huruvida en 
fysisk person även behandlas som en rättslig enhet inom ramen för Horisont 2020. Den 
föreslagna definitionen är helt i linje med den definition som används i det sjunde 
ramprogrammets regler för deltagande.

Ändringsförslag 206
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum, universitet och det 
civila samhällets organisationer, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
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nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 207
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter. Dessa kan inbegripa ideella 
organisationer och det civila samhällets 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 208
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
 Artikel 1 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) rättslig enhet: företag,
forskningscentrum och universitet,
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum, universitet eller 
civilsamhällesorganisation omfattande 
varje fysisk person, eller varje juridisk 
person som bildats i enlighet med nationell 
rätt, unionsrätt eller internationell rätt, 
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namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

vilken har rättskapacitet och i eget namn 
kan ha rättigheter och ha skyldigheter.

Or. es

Motivering

Den roll som civilsamhällets organisationer spelar inom området FoU och innovation bör ges 
särskild relevans så att den kommunikation som bör finnas mellan vetenskap och samhälle 
kan fungera på ett smidigare sätt.

Ändringsförslag 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet eller 
andra forsknings- och innovationsinstitut, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) rättslig enhet: företag, 
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
nationell rätt, unionsrätt eller internationell 

(10) rättslig enhet: företag, det civila 
samhällets organisationer,
forskningscentrum och universitet, 
omfattande varje fysisk person, eller varje 
juridisk person som bildats i enlighet med 
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rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

nationell rätt, unionsrätt eller internationell 
rätt, vilken har rättskapacitet och i eget 
namn kan ha rättigheter och ha 
skyldigheter.

Or. en

Ändringsförslag 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) icke vinstdrivande rättslig enhet: en 
rättslig enhet som enligt lag inte ska ha ett 
lukrativt syfte och/eller som har en 
rättslig eller lagstadgad skyldighet att inte 
dela ut vinster och/eller som erkänns som 
sådan av myndigheter på nationell nivå, 
EU-nivå eller internationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap,
information, artefakter och andra 
konkreta material, oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt såsom upphovsrätt, formskydd, 
patenträttigheter, växtföräldrarrätter eller 
liknande former av skydd, dock inte 
uppgifter, kunskap och information som 
genereras av en deltagare inom ramen för 
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en särskild åtgärd men som inte omfattas 
av målen för denna särskilda åtgärd och 
som inte krävs för att genomföra och 
förverkliga det särskilda projektet eller 
utnyttjandet av denna åtgärd.

Or. en

Motivering

Begreppet resultat omfattar även konkreta resultat.

Ändringsförslag 213
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap,
information, föremål och andra konkreta 
material, oavsett form eller typ, oavsett om 
de kan skyddas eller ej, som uppkommer i 
åtgärden samt alla tillhörande rättigheter, 
inbegripet immateriell äganderätt. I denna 
förordning ses inte publikationer som 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
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äganderätt. äganderätt, såsom upphovsrätt, formskydd, 
patenträttigheter, växtförädlarrätter eller 
liknande former av skydd.

Or. en

Ändringsförslag 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla 
tillhörande rättigheter, inbegripet 
immateriell äganderätt.

(15) resultat: alla artefakter och andra 
konkreta material, uppgifter, all ny 
kunskap, information oavsett form eller 
typ, oavsett om de kan skyddas eller ej, 
som uppkommer i åtgärden samt alla 
rättigheter som hör till dessa, inbegripet 
immateriell äganderätt.

Or. en

Motivering

Konkreta material infogas i definitionen för att undvika rättsosäkerhet. Den ändrade lydelsen 
syftar även till att klargöra betydelsen av ”tillhörande rättigheter”. Dessa ändringar har 
föreslagits av Desca-samordnarna.

Ändringsförslag 216
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap,
information, artefakter och andra 
konkreta material, oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
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äganderätt.

Or. en

Motivering

De förbättrade definitionen av ”resultat” uppskattas. Definitionen bör inte utesluta 
vetenskapliga publikationer från definitionen av resultaten eller försöka begränsa deras 
omfattning eller särdrag, och inte heller minska deras ansvarsområde till ”direkta resultat av 
finansiering från Horisont 2020”. En vetenskaplig publikation bygger på tidigare forskning, 
tidigare publikationer och resultat från andra erfarenheter och projekt och kan inte utgå från 
kunskap som endast skulle vara ett direkt resultat av en särskild finansiering (Horisont 2020).

Ändringsförslag 217
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap,
information och publikationer, oavsett 
form eller typ, oavsett om de kan skyddas 
eller ej, som uppkommer i åtgärden samt 
alla tillhörande rättigheter, inbegripet 
immateriell äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 218
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15) resultat: alla immateriella eller 
konkreta resultat av åtgärden, såsom
uppgifter, all ny kunskap och information 
oavsett form eller typ, oavsett om de kan 
skyddas eller ej, som uppkommer i 
åtgärden samt alla tillhörande rättigheter, 
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inbegripet immateriell äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 219
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla 
tillhörande rättigheter, inbegripet 
immateriell äganderätt.

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden, inbegripet 
immateriell äganderätt.

Or. en

Ändringsförslag 220
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) resultat: alla uppgifter, all ny kunskap 
och information oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

(15a) resultat: alla uppgifter, all ny 
kunskap, information, föremål och andra 
konkreta material, oavsett form eller typ, 
oavsett om de kan skyddas eller ej, som 
uppkommer i åtgärden samt alla tillhörande 
rättigheter, inbegripet immateriell 
äganderätt.

Or. en

(Med anknytning till ändringsförslag 23; PE489.632v01-00)

Motivering

Både ett positivt och negativt förtydligande av resultaten riskerar att skapa en överlappning 
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mellan definitionerna. På detta sätt undviks onödig rättsosäkerhet.

Ändringsförslag 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) gängse redovisningspraxis: de 
redovisningsprinciper och -konventioner 
som vanligtvis och bevisligen tillämpas av 
en deltagare i syfte att delta i nationella 
eller regionala offentliga forsknings- och 
innovationsprogram som liknar 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 222
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) användning: direkt eller indirekt 
användning av resultat för annan 
ytterligare forskning än den som omfattas 
av den indirekta åtgärden i fråga, eller 
genom utnyttjande, vilket inbegriper men 
inte begränsas till utveckling, skapande 
och marknadsföring av en produkt eller 
process eller skapande och 
tillhandahållande av en tjänst.

Or. en

Motivering

Dessa ändringar har föreslagits av Desca-samordnarna.



PE492.762v01-00 68/160 AM\907542SV.doc

SV

Ändringsförslag 223
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) små och medelstora företag: 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag enligt kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 2003 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag1.
__________________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36 

Or. en

Ändringsförslag 224
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) hållbar fri tillgång: de medel som 
har tillhandahållits genom bidrag från 
Horisont 2020 eller annan finansiering 
eller affärsmodeller för att täcka hela 
publiceringskostnaden för att på internet 
tillgängliggöra granskade akademiska 
artiklar kostnadsfritt, som beskriver, 
tolkar eller analyserar uppgifter, kunskap 
eller information som genererats från 
forskning som finansierats genom 
Horisont 2020, vilket även erkänner att 
forskningspublikationernas rykte i sig 
ibland kan ses som en garanti för expertis 
och att deltagandet i projekt som 
finansieras av Horisont 2020 inte bör 
missgynnas genom att tvingas 
offentliggöras i format som kan anses 



AM\907542SV.doc 69/160 PE492.762v01-00

SV

hålla lägre kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 225
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) spetskompetens: kvalitetsbedömning 
av en forskningsmiljö som arbetar med 
välutbildad forskningspersonal och som 
garanterar den bästa konkreta lösningen
av ett forskningsmål och maximal mängd 
ny information till lägsta kostnader.

Or. pl

Motivering

Begreppet spetskompetens kan hanteras på ett subjektivt sätt och därför bör en expert som 
yttrar sig ha konkreta riktlinjer.

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I denna förordning är en enhet som inte 
har någon rättskapacitet enligt tillämplig 
nationell lagstiftning jämställd med en 
rättslig enhet, under förutsättning att de 
villkor som fastställs i förordning (EU) nr 
XX/2012 [budgetförordningen] är 
uppfyllda.

3. I denna förordning är en enhet som inte 
har någon rättskapacitet enligt tillämplig 
nationell lagstiftning jämställd med en 
rättslig enhet, under förutsättning att de 
villkor som fastställs i artikel 114 punkt 2 
led a i förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen] och artikel 174a i 
dess tillämpningsbestämmelser är 
uppfyllda.
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Or. it

Motivering

Med tanke på medlemsstaternas olika rättsliga bakgrunder bör man i denna punkt, med 
hänvisning till begreppet rättskapacitet, införa en uttrycklig hänvisning till artikel 114.2 a i 
budgetförordningen samt till artikel 174a i genomförandebestämmelserna, i syfte att på ett 
mer exakt sätt kunna begränsa tillämpningsområdet för punkt 2.3 och för att undvika alla 
slags tolkningsproblem.

Ändringsförslag 227
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Enligt punkt 10 ska de förenklade 
förfarandena gälla för offentliga 
myndigheter när det gäller 
rättskapaciteten.

Or. en

Ändringsförslag 228
Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 2 - punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. OECD-definitionerna rörande teknisk 
mognadsgrad (TRL) ska beaktas vid 
klassificeringen av teknisk forskning, 
produktutveckling och 
demonstrationsverksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 229
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Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med förbehåll för de villkor som fastställs i 
de tillämpningsavtal, beslut eller kontrakt, 
ska uppgifter, kunskap och information 
som inom ramen för en åtgärd meddelats 
som konfidentiella hållas konfidentiella, 
med vederbörlig hänsyn till bestämmelser 
om skydd av sekretessbelagd information.

Med förbehåll för de villkor som fastställs i 
tillämpningsavtal, beslut eller kontrakt, ska 
uppgifter, kunskap och information som 
inom ramen för en åtgärd meddelats som 
konfidentiella hållas konfidentiella av de 
institutioner och organ samt av de 
deltagare som deltar i åtgärden, med 
vederbörlig hänsyn till bestämmelser om 
skydd av sekretessbelagd information.

Or. en

Ändringsförslag 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med förbehåll för de villkor som fastställs i 
de tillämpningsavtal, beslut eller kontrakt, 
ska uppgifter, kunskap och information 
som inom ramen för en åtgärd meddelats 
som konfidentiella hållas konfidentiella, 
med vederbörlig hänsyn till bestämmelser 
om skydd av sekretessbelagd information.

Med förbehåll för de villkor som fastställs i 
tillämpningsavtal, beslut eller kontrakt, ska
uppgifter, kunskap och information som 
inom ramen för en åtgärd meddelats som 
konfidentiella hållas konfidentiella av 
unionens institutioner och organ samt av 
deltagarna i åtgärden, med vederbörlig 
hänsyn till bestämmelser om skydd av 
sekretessbelagd information.

Or. en

Ändringsförslag 231
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater eller associerade 
länder all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
under förutsättning att båda följande villkor 
är uppfyllda:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater eller associerade 
länder all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering,
och innan den sprider informationen ska 
kommissionen systematiskt be om den 
berörda deltagarens åsikt, under 
förutsättning att båda följande villkor är 
uppfyllda:

Or. en

Motivering

Det krävs att man klargör villkoren för spridning av ”användbar information” eftersom detta 
skulle kunna skapa svårigheter när det gäller sekretess.

Ändringsförslag 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater eller associerade 
länder all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
under förutsättning att båda följande villkor 
är uppfyllda:

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 ska kommissionen på begäran 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ, medlemsstater, associerade 
länder och unionsmedborgare eller deras 
direktvalda representanter all användbar 
information den förfogar över i fråga om 
resultat av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering, under förutsättning att 
båda följande villkor är uppfyllda:

Or. en
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Ändringsförslag 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Informationen är av allmänt intresse. (a) Informationen är av relevans för de 
allmänpolitiska målen och främjandet av 
allmänhetens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 234
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Deltagarna inte har framfört 
välgrundade och tillräckliga skäl för att 
informationen ska hållas inne.

(b) Efter kommissionens 
förhandsmeddelande om det planerade 
offentliggörandet har deltagarna inte
framfört välgrundade och tillräckliga skäl 
för att informationen ska hållas inne

Or. en

Motivering

Kommissionens offentliggörande av information om deltagarnas resultat rör inte bara 
sekretess utan även immaterialrätter och skydd av åtaganden. Deltagarna har således 
möjlighet att bestrida offentliggörandet av viss information när detta kan vara skadligt för 
dem. De kan emellertid inte rimligen bestrida detta om offentliggörandet meddelas dem på 
förhand.

Ändringsförslag 235
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter 
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

I åtgärder inom det särskilda målet ”Att 
skydda Europas frihet och säkerhet” kan 
kommissionen göra tillgänglig för 
unionens institutioner och organ eller 
medlemsstaternas myndigheter all 
användbar information den förfogar över i 
fråga om resultat av en deltagare som har 
fått unionsfinansiering. Kommissionens 
säkerhetsbestämmelser bör inkluderas i 
det relevanta bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter 
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

I åtgärder inom verksamheterna i pelaren 
Samhällsutmaningar kan kommissionen 
göra tillgänglig för unionens institutioner 
och organ eller medlemsstaternas 
myndigheter all användbar information den 
förfogar över i fråga om resultat av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 237
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter 
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” och verksamheten ”Hälsa, 
demografiska förändringar och 
välbefinnande” inom pelaren 
”Samhällsutmaningar” kan 
kommissionen göra tillgänglig för 
unionens institutioner och organ eller 
medlemsstaternas myndigheter all 
användbar information den förfogar över i 
fråga om resultat av en deltagare som har 
fått unionsfinansiering.

Or. en

Motivering

Allmän säkerhet, ordning och hälsa utgör rättmätiga undantag och berättigar till avvikelser 
från skyddet av immaterialrätten.

Ändringsförslag 238
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” samt inom verksamheten 
”Hälsa, demografiska förändringar och 
välbefinnande” i det prioriterade området 
”Samhällsutmaningar” kan 
kommissionen göra all användbar 
information den förfogar över i fråga om 
resultat av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering tillgänglig för unionens 
institutioner och organ eller 
medlemsstaternas myndigheter.
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Or. es

Motivering

Man bör främja att resultaten från forskning inom ramen för verksamheten ”Hälsa, 
demografisk förändring och välbefinnande”, som finansierats genom EU-medel, används av 
unionens organ eller medlemsstaternas nationella myndigheter vid utformningen av deras 
åtgärder och politik.

Ändringsförslag 239
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I åtgärder inom verksamheten ”Trygga 
samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” kan kommissionen göra 
tillgänglig för unionens institutioner och 
organ eller medlemsstaternas myndigheter 
all användbar information den förfogar 
över i fråga om resultat av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 240
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska tillhandahålla 
riktlinjer till potentiella deltagare där 
urvalsprocessen förklaras i detalj. 
Förutom betydelsen av urvalskriterierna 
ska de vanligaste orsakerna till att 
ansökningar inte godtas, särskilt från små 
och medelstora företag, förklaras samt 
hur detta kan undvikas. Så långt möjligt 



AM\907542SV.doc 77/160 PE492.762v01-00

SV

ska dessa uppgifter också ges redan i 
samband med att det första 
arbetsprogrammet offentliggörs och 
kompletteras med respektive erfarenheter 
av kommissionen. Om det är möjligt inom 
ramen för respektive budget ska 
kommissionen offentliggöra dessa 
riktlinjer på alla officiella språk. I alla 
fall måste medlemsstaterna se till att små 
och medelstora företag kan få ett 
kostnadsfritt exemplar av riktlinjerna på 
sitt officiella språk.

Or. de

Ändringsförslag 241
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillhandahållande av information enligt 
punkt 1 ska inte anses överföra rättigheter 
eller skyldigheter från kommissionen eller 
deltagarna till mottagaren. Mottagaren ska 
dock hantera sådan information som 
konfidentiell, såvida inte den offentliggörs 
eller görs allmänt tillgänglig av deltagarna, 
eller såvida inte den gavs till 
kommissionen utan några begränsningar 
avseende konfidentialitet. Kommissionens 
säkerhetsbestämmelser ska tillämpas på 
sekretessbelagd information.

2. Kommissionen ska säkerställa följande:

(a) Tillhandahållande av information enligt 
punkt 1 ska inte anses överföra rättigheter 
eller skyldigheter från kommissionen eller 
deltagarna till mottagaren.
(b) Mottagaren ska hantera sådan 
information som konfidentiell, såvida inte 
den offentliggörs eller görs allmänt 
tillgänglig av deltagarna, eller såvida inte 
den gavs till kommissionen utan några 
begränsningar avseende konfidentialitet.
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(c) Kommissionens säkerhetsbestämmelser 
ska tillämpas på sekretessbelagd 
information.

Or. en

Motivering

Eftersom kommissionen tillhandahåller denna information bör det vara dess uppgift att se till 
att informationen inte överför några rättigheter och att se till att mottagaren behandlar 
informationen som konfidentiell.

Ändringsförslag 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Vägledning och information till 

potentiella deltagare
1. Kommissionen ska se till att tillräcklig 
vägledning och information görs 
tillgänglig för alla potentiella deltagare, 
samtidigt som offentliggörandet av det 
första årliga arbetsprogrammet för 
Horisont 2020.
2. Följande dokument ska utarbetas i 
nära samarbete med samtliga berörda 
intressenter och antas av kommissionen 
genom genomförandeakter i enlighet med 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.2:
a) Regler för inlämning, utvärdering, 
urval och tilldelning.
b) Standardmall för bidragsavtal.
c) Regler för revisionsintyg.
3. Dessutom ska följande vägledande och 
informativa dokument utarbetas i nära 
samarbete med samtliga berörda 
intressenter och spridas av kommissionen 
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på lämpligt sätt:
a) Vägledande meddelande om 
utarbetande av förslag, inklusive utförlig 
information om utvärderings- och 
urvalsprocessen.
b) Vägledande meddelande för 
stödmottagare.
c) Handledning om finansiella frågor.
d) Handledning om immateriella 
rättigheter.
e) Checklista för konsortieavtal.
4. De bestämmelser som kommissionen 
antar i ovannämnda dokument, rörande 
tolkningen av reglerna i förordning (EU) 
nr XX/XX [budgetförordningen] och i 
denna förordning, ska gälla under 
programmets hela löptid.

Or. en

Ändringsförslag 243
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Marknadsnära verksamheter ska 
främst finansieras genom finansiella 
instrument.

Or. en

Ändringsförslag 244
Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För beräkning av företagets storlek 
gäller som deltagare i åtgärden endast de 
juridiska eller naturliga personer som 
angetts i ansökan utan hänsyn till 
moderbolag, dotterbolag eller bolag 
utomlands.

Or. de

Motivering

Detta syftar till att förenkla bidragsansökan.

Ändringsförslag 245
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande 
av rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på
unionens intressen.

2. Arbetsprogrammet ska begränsa och 
utesluta deltagandet i Horisont 2020 eller 
delar därav av:

Or. en

Ändringsförslag 246
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande av 
rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen.

2. Arbetsprogrammet får begränsa 
deltagandet i Horisont 2020 eller delar 
därav av rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande av 
rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen. Ytterligare 
bestämmelser om begränsad tillgång till 
Horisont 2000 för vissa rättsliga enheter i 
tredjeländer, eller associerade länder, 
fastställs i artikel 6a (ny).

Or. en

Ändringsförslag 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Rättsliga enheter (inbegripet anknutna 
enheter) vars deltagande, enligt de mål 
som eftersträvas, deras etableringsort, 
verksamhetens natur eller belägenhet, 
skulle få Europeiska unionen att erkänna 
som laglig eller ge stöd eller hjälp med att 
upprätthålla en situation som uppstått på 
grund av ett allvarligt brott mot 
internationell rätt (inbegripet 
internationell humanitär rätt), om brottet 
har uppstått i samband med en resolution 
från FN:s säkerhetsråd eller med en dom 
eller rådgivande yttrande från 
Internationella domstolen.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Företag som är etablerade i ett 
tredjeland som marknadsför sig som ett 
utlandsbaserat finanscentrum eller där 
det inte finns nominella skatter, råder 
brist på effektivt utbyte av information 
med utländska skattemyndigheter och 
insyn i lagstiftningsmässiga, rättsliga eller 
administrativa bestämmelser, eller där det 
inte finns några krav på någon faktisk 
lokal närvaro.

Or. en

Ändringsförslag 249
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Rättsliga enheter etablerade i 
tredjeländer där villkoren för deltagande 
av rättsliga enheter från medlemsstater i 
tredjelandets program för forskning och 
innovation anses inverka negativt på 
unionens intressen.

Or. en

Ändringsförslag 250
Silvia-Adriana Ţicău
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Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsprogrammet eller arbetsplanen får 
utesluta enheter som inte kan ge 
tillfredsställande säkerhetsgarantier, 
inklusive vad gäller säkerhetsprövning av 
personal om detta är motiverat av 
säkerhetsskäl.

3. Det berörda arbetsprogrammet eller den 
berörda arbetsplanen får utesluta enheter 
som inte kan ge tillfredsställande 
säkerhetsgarantier eller garantier i fråga 
om skydd av immateriella rättigheter, 
inklusive vad gäller säkerhetsprövning av 
personal om detta är motiverat av 
säkerhetsskäl.

Or. ro

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

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En europeisk gruppering för 
territoriellt samarbete (EGTS) eller annat 
rättsligt organ som etablerats enligt 
lagstiftningen i ett av de deltagande 
länderna får delta i åtgärden under 
förutsättning att den upprättas av 
offentliga myndigheter och organ från
minst två deltagande länder och under 
förutsättning att villkoren i denna 
förordning har uppfyllts, såväl som 
eventuella villkor som fastställts i det 
berörda arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1082/2006 får en EGTS vidta andra särskilda åtgärder 
för territoriellt samarbete mellan dess medlemmar för att uppnå det mål som avses i artikel 
1.2, med eller utan ekonomiskt stöd från EU. Enligt kommissionens förslag till ändring av 
förordning (EG) nr 1082/2006 får en EGTS ”genomföra särskilda insatser inom territoriellt 
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samarbete mellan medlemmarna i syfte att uppfylla det mål som avses i artikel 1.2, med eller 
utan ekonomiskt stöd från unionen”.

Ändringsförslag 252
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Deltagandet i ramprogrammet 
Horisont 2020 eller delar därav av 
rättsliga enheter etablerade i tredjeländer 
regleras genom ömsesidighetsprincipen, 
enligt vilken rättsliga enheter etablerade i 
EU får delta i tredjelandets program för 
forskning och innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 253
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Begränsad tillgång till Horisont 2000 för 
vissa rättsliga enheter i tredjeländer och 

vissa associerade länder
Deltagande av och samarbete med 
rättsliga enheter i tredjeländer, eller 
associerade länder, där militära eller 
territoriella konflikter pågår, eller länder 
där det finns välgrundade skäl att 
misstänka brott mot de mänskliga 
rättigheterna eller internationell 
humanitär rätt, bör förhindras. Sådana 
enheters eller associerade länders 
deltagande är endast tillåtet om följande 
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kriterier uppfylls:
(a) Enheter i tredjeländer och associerade 
länder ska innan de kan börja ta emot 
stöd och inleda indirekta åtgärder 
inlämna en rapport om hur finansiering 
och andra stödåtgärder i samband med 
Horisont 2020 inte bidrar till och hålls 
separat från de aktiviteter som avses i 
föregående stycke. Kommissionen ska 
bistå med vägledning när det gäller 
rapportens innehåll och metoden.
(b) Stöd kan inte tilldelas och indirekta 
åtgärder kan inte inledas förrän 
kommissionen har godkänt rapporten och 
dess slutsatser. Om det anses nödvändigt 
får kommissionen genomföra en egen 
granskning eller begära att en tredje part 
genomför en revision.
(c) Efter slutförda indirekta åtgärder, 
eller vartannat år när det gäller 
associerade länder, ska kommissionen
lägga fram en revision om huruvida 
finansieringen och stödåtgärderna har 
förvaltats på ett tillfredsställande sätt.
(d) Publikationer som uppstår på grund 
av bestämmelserna i denna artikel ska 
offentliggöras.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Minst tre rättsliga enheter ska delta i en 
åtgärd.

(a) Minst två rättsliga enheter ska delta i en 
åtgärd.

Or. en
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Ändringsförslag 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Alla tre ska vara etablerade i en 
medlemsstat eller ett associerat land.

(b) Båda två ska vara etablerade i en 
medlemsstat eller ett associerat land.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ingen av de tre får vara etablerad i 
samma medlemsstat eller associerade land 
som någon av de andra.

(c) De ska inte vara etablerade i samma 
medlemsstat eller associerade land som 
någon av de andra.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) De tre rättsliga enheterna ska vara 
oberoende av varandra i den mening som 
avses i artikel 7.

(d) De ska vara oberoende av varandra i 
den mening som avses i artikel 7.

Or. en

Ändringsförslag 258
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Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, 
exempelvis när den geografisk-kulturella 
komponenten inom området 
”samhällsvetenskap och humaniora” 
väcker ett starkt intresse hos enheter i en 
medlemsstat eller ett associerat land och 
inte i andra, vara att en rättslig enhet 
etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land deltar.

Or. es

Motivering

Man bör uppmärksamma kommissionen eller motsvarande finansieringsorgan på att de vid 
utarbetandet av vissa program eller arbetsplaner ska beakta denna geografisk-kulturella 
komponent och som minimivillkor tillåta en juridisk enhet att delta.

Ändringsförslag 259
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, åtgärder på området 
jordbrukets primärproduktion, 
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motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

Or. en

Motivering

Eftersom regioner skiljer sig åt när det gäller jordtyper, klimat och jordbruksinfrastruktur 
skulle det kunna vara så att många jordbruksprojekt endast blir relevanta om de är 
regionsanpassade. Om skadedjur till exempel skulle drabba ett område måste åtgärder för att 
bekämpa skadedjuren utarbetas för området. Det skulle dock vara av gränsöverskridande vikt 
att skadedjuren stoppades eftersom små forskningsprojekt och innovativa projekt kan 
förhindra att skadedjuren sprids vidare. Det är därför nödvändigt att detta undantag gäller 
även för jordbrukssektorn. 

Ändringsförslag 260
Adina-Ioana Vălean

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, åtgärder på området 
jordbrukets primärproduktion, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

Or. en

Ändringsförslag 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, åtgärder på området 
jordbruksproduktion och 
landsbygdsutveckling, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

Or. en

Ändringsförslag 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, åtgärder på området 
jordbrukets primärproduktion, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

Or. en

Ändringsförslag 263
Rareş-Lucian Niculescu
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, åtgärder på området 
jordbrukets primärproduktion, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

Or. en

Ändringsförslag 264
Marian-Jean Marinescu

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

3. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret, när det gäller Europeiska 
forskningsrådets (EFR) åtgärder för 
spetsforskning, instrumentet för små och 
medelstora företag, åtgärder på området 
jordbrukets primärproduktion, 
medfinansieringsåtgärder för program och i 
motiverade fall som föreskrivs i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen, vara 
att en rättslig enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land deltar.

Or. en

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



AM\907542SV.doc 91/160 PE492.762v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 1 får en 
EGTS inom den mening som avses i 
artikel 6 ansöka som enda stödmottagare 
för en insats.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag till förordning om särskilda bestämmelser från Eruf till målet för 
territoriellt samarbete fastställs det att en europeisk gruppering för territoriellt samarbete 
eller ett annat organ som inrättats enligt lagstiftningen i ett av de deltagande länderna får 
lämna in ansökan som enda stödmottagare för en insats, förutsatt att grupperingen eller 
organet har inrättats av myndigheter och offentliga organ från minst två deltagande länder i 
fråga om gränsöverskridande och transnationellt samarbete och från minst tre deltagande 
länder i fråga om mellanregionalt samarbete.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från punkt 1 ska 
minimivillkoret vara deltagande från två 
rättsliga enheter etablerade i två olika 
medlemsstater eller associerade länder vid 
projekt som samordnas av en europeisk 
gruppering för territoriellt samarbete.

Or. en

Motivering

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 
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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.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Arbetsprogram eller arbetsplaner får
föreskriva ytterligare villkor i enlighet med 
bestämda politiska krav eller åtgärdens typ 
och mål, bland annat villkor om antalet 
deltagare och typen av deltagare och 
etableringsort.

5. Om det är nödvändigt och fullständigt 
motiverat får arbetsprogram eller 
arbetsplaner föreskriva ytterligare villkor i 
enlighet med bestämda politiska krav eller 
åtgärdens typ och mål, bland annat villkor 
om antalet deltagare och typen av deltagare 
och etableringsort.

Or. en

Motivering

Horisont 2020 bör tillämpa allmänna regler som införs genom deltagarreglerna. Eventuella 
ytterligare regler och villkor bör tillämpas i undantagsfall och tillämpas i fullständigt 
motiverade fall när så är absolut nödvändigt.

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Flexibilitet i villkoren för deltagande 
ska införas i syfte att
– främja verksamhet som är öppen för 
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möjligheter i sektorer med korta 
forsknings- och innovationscykler,
– stödja små och medelstora företags 
deltagande och
– förenkla förfaranden för verksamhet 
som direkt bygger på finansierade 
forskningsresultat.

Or. en

Ändringsförslag 269
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Deltagandet anses av kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet vara 
väsentligt för genomförandet av åtgärden.

(a) Deltagandet anses av kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet vara 
väsentligt för genomförandet av åtgärden 
efter att Europaparlamentet och rådet 
yttrat sig.

Or. fr

Ändringsförslag 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödet ges enligt ett bilateralt 
vetenskapligt och tekniskt avtal eller annan 
överenskommelse mellan unionen och den 
internationella organisationen eller, för 
enheter som är etablerade i tredjeland, det 
land där den rättsliga enheten är etablerad.

(b) Stödet ges enligt ett bilateralt 
vetenskapligt och tekniskt avtal eller annan 
överenskommelse mellan unionen och den 
internationella organisationen eller, för 
enheter som är etablerade i tredjeland, det 
land där den rättsliga enheten är etablerad.
Detta avtal ska säkerställa rättvis 
behandling av alla medlemsstater oavsett 
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vad de har för medlemskap i den 
internationella organisationen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppfyllelsen av de villkor som avses i 
punkt 1 ska vara föremål för 
kommissionens strikta kontroll.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar övriga fall som anges 
i förordning (EU) nr XX/2012 
(budgetförordningen) och i förordning 
(EU) nr XX/2012 (den delegerade 
förordningen), ska ansökningsomgångar 
inte anordnas för samordnings- och 
stödåtgärder och medfinansieringsåtgärder 
för program som genomförs av rättsliga 
enheter som anges i arbetsprogrammen, 
under förutsättning att åtgärden i fråga inte 
faller inom ramen för en befintlig 
ansökningsomgång.

Utan att det påverkar övriga fall som anges 
i förordning (EU) nr XX/2012 
(budgetförordningen) och i förordning 
(EU) nr XX/2012 (den delegerade 
förordningen), ska ansökningsomgångar 
inte anordnas för samordnings- och 
stödåtgärder och medfinansieringsåtgärder 
för program som genomförs av rättsliga 
enheter som anges i arbetsprogrammen, 
under förutsättning att åtgärden i fråga inte 
faller inom ramen för en befintlig 
ansökningsomgång.
Ansökningsomgångarna får ske i vilken 
form som helst, inbegripet öppna 
ansökningar, som är nödvändiga för att se 
till att den flexibilitetsnivå som påförs av 
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mångfalden inom forsknings- och 
innovationsbranscherna och 
verksamheter, från långfristiga projekt till 
kortfristig verksamhet som är öppen för 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 273
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Samtliga ansökningsomgångar på 
området säkerhetsforskning ska vara 
föremål för en etisk och samhällelig 
konsekvensbedömning på förhand. 
Ansökningsomgångar som medför 
betydande etiska och/eller samhälleliga 
konsekvenser måste granskas och 
kontrolleras ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 274
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Antalet åtgärder som finansieras i en 
ansökningsomgång ska bestämmas av 
spetskompetensen.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
En förenklad bedömningsprocess i två 
steg kan tillämpas om det anges i 
arbetsprogrammet, under förutsättning att 
ingen förlängning av den övergripande 
utvärderingsprocessen ges.

Or. en

Ändringsförslag 276
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Rättsliga enheter som tar emot 
finansiering från unionen ska sluta en
bidragsavtal med unionen eller det berörda 
finansieringsorganet. Bidragsavtalet ska 
omfatta en beskrivning av det arbete som 
ska utföras av dessa deltagare och av de 
deltagande rättsliga enheterna från 
tredjeländer som berörs.

2. Rättsliga enheter som tar emot 
finansiering från unionen ska sluta ett
bidragsavtal med unionen eller det berörda 
finansieringsorganet. Bidragsavtalet ska 
omfatta en beskrivning av det arbete som 
ska utföras av dessa deltagare och av de 
deltagande rättsliga enheterna från 
tredjeländer som berörs och ramvillkor 
främst när det gäller nyttjanderätter, 
utnyttjande och spridning.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en möjlighet att förtydliga ramvillkoren för åtgärder inom gemensamma 
ansökningsomgångar tillsammans med tredjeländer, särskilt då det gäller immaterialrätter.

Ändringsförslag 277



AM\907542SV.doc 97/160 PE492.762v01-00

SV

Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Anbudsfrist

Att förkorta tidsfristerna för beslut om 
vinnande anbud är en prioritet. Beroende 
på en specifik ansökningsomgångs 
särdrag ska emellertid även följande 
beaktas:
(a) Tydliga och öppna mekanismer för 
framtagande av ansökningsomgångar om 
specifika ämnen kommer att möjliggöra 
rättvisa förutsättningar och inbegripandet 
och ökandet av deltagande. Detta ska, när 
så är möjligt, vara konsekvent i program 
och områden:
(b) Meddelande i rimlig tid före 
kommande ansökningsomgångar kan 
göra det möjligt för potentiella deltagare 
att skapa anbudskonsortier före 
offentliggörandet av 
ansökningsomgångar och på så sätt leda 
till anbud av högre kvalitet.
(c) Att ha en rimlig tidsperiod mellan 
offentliggörandet av en 
ansökningsomgång och tidsfristen för 
inlämnande av anbud kan leda till anbud 
av högre kvalitet och mer rättvisa 
förutsättningar mellan deltagare med 
olika stor administrativ kapacitet, 
erfarenhet av deltagande i 
unionsfinansierade program, olika språk 
och varierande engelskkunskaper.
– Tidsfristerna för 
ansökningsomgångarna ska fastställas 
med hänsyn tagen till unionens 
ansökningsomgångars fullständiga 
omfattning och de potentiella deltagarnas 
akademiska och företagsmässiga 
kalender.
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Or. en

Ändringsförslag 278
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Synergieffekter med 

sammanhållningsfonder
För att skapa synergieffekter och 
effektivitet i samband med nyttjandet av 
sammanhållningsfonder som är avsedda 
för forskningsändamål bör gemensamma 
regler för deltagande upprättas. En enda 
uppsättning regler och ingång för all 
forskningsfinansiering från unionen ska 
inrättas, inbegripet användning av samma 
identifikationskod för deltagare och en 
deltagarportal för unionens samtliga 
ansökningsomgångar och projekt.

Or. en

Ändringsförslag 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla
ett utkast till plan för utnyttjande och 
spridning av resultat.

1. Förslagen ska innehålla en bedömning 
av huruvida de ansvariga forsknings- och 
innovationsdimensioner som avses i 
artikel 14a i förordning 2011/809 om 
inrättande av Horisont 2020 –
ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) är relevanta och 
om de måste beaktas.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänför sig till ändringsförslag 12 från Cristina Gutiérrez-Cortines om 
María Teresa Riera Madurells förslag till betänkande om Horisont 2020 – ramprogrammet, 
där en ny artikel 14a om ansvarstagande forskning föreslås.

Ändringsförslag 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande och
spridning av resultat.

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande av 
resultaten, när utnyttjande förväntas eller 
krävs som en del av 
ansökningsomgången, såväl som en plan 
för spridning, inbegripet en plan för 
databehandling och datautbyte av resultat.

Or. en

Ändringsförslag 281
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande och 
spridning av resultat.

1. Förslagen ska innehålla ett utkast till 
plan för utnyttjande och spridning av 
resultat. Om så är lämpligt ska 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen 
uttryckligen ange att inget utkast till plan 
krävs.

Or. en
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Motivering

Framförandet av en plan för utnyttjande och spridning av resultat bör vara regeln, medan 
bristen på ett sådant framförande bör vara undantaget.

Ändringsförslag 282
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande och 
spridning av resultat.

1. Om så är lämpligt ska förslag innehålla 
ett utkast till plan för utnyttjande och 
spridning av resultat, inbegripet en plan 
för databehandling och datautbyte.

Or. en

Ändringsförslag 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om så är lämpligt, t.ex. om ett stort 
antal ansökningar förväntas, kan 
kommissionen besluta att använda ett 
ansökningsförfarande i två steg under 
förutsättning att bedömningen utförs 
noggrant i första steget (mål, 
vetenskapligt tillvägagångssätt, 
deltagarnas kompetens, mervärde av 
vetenskapligt samarbete och allmän 
budget) och under förutsättning att det 
inte sker med avsevärt längre tid från 
ansökan till kontrakt eller bidragsperioder 
som följd.  

Or. en
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Ändringsförslag 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla förslag till forskning med 
möjlighet till vidare utveckling till en ny 
medicinsk teknik (t.ex. mediciner, vaccin, 
medicinsk diagnostik) ska innehålla ett 
utkast till plan med en strategi för att 
säkerställa omedelbar och största möjliga 
tillgång till denna teknik, om bristande 
tillgång till tekniken skulle innebära ett 
hot mot skyddet av folkhälsan.

Or. en

Motivering

Tillgång till mediciner, vaccin och annan medicinsk teknik är en avgörande del i fungerande 
hälsovårdssystem och säker tillgång till hälsovård. Såsom har dokumenterats in många 
rapporter från WHO kan beaktande av tillgångsstrategier på ett så tidigt stadium som under 
forsknings- och utvecklingsprocessen bidra till en fungerande hälsovård senare. Källor 
WHO: Rapport från kommissionen för immateriella rättigheter, innovation och folkhälsa. 
(2006); R&D to Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global 
Financing and Coordination (2012)

Ändringsförslag 285
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Förslag ska innehålla en 
undersökning av hur de ansvariga 
forsknings- och innovationsdimensioner 
som avses i artikel 14a i förordning (EU) 
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nr XX/XX [Horisont 2020] är relevanta 
och beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 286
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska, i 
förekommande fall, innehålla detaljerade 
uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt tillståndsgivning och kontroll, i 
enlighet med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska, i 
förekommande fall, innehålla detaljerade 
uppgifter om de åtgärder för kontroll som 
ska vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt kontroll, i enlighet med regelverket i 
de berörda medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

Or. en

Ändringsförslag 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska, i 
förekommande fall, innehålla detaljerade 
uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska innehålla 
detaljerade uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
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medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt tillståndsgivning och kontroll, i 
enlighet med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

godkännanden som ska ges, i 
förekommande fall. För utvinning av 
mänskliga embryonala stamceller ska strikt 
tillståndsgivning och kontroll, i enlighet 
med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

Or. en

Ändringsförslag 288
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska, i 
förekommande fall, innehålla detaljerade 
uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt tillståndsgivning och kontroll, i 
enlighet med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

2. Förslag om forskning på mänskliga 
embryonala stamceller ska innehålla 
detaljerade uppgifter om de åtgärder för 
tillståndsgivning och kontroll som ska 
vidtas av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna och om de etiska 
godkännanden som ska ges. För utvinning 
av mänskliga embryonala stamceller ska 
strikt tillståndsgivning och kontroll, i 
enlighet med regelverket i de berörda 
medlemsstaterna, tillämpas för 
institutioner, organisationer och forskare.

Or. ro

Ändringsförslag 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ett förslag som strider mot etiska 
principer eller tillämplig lagstiftning, eller 

3. Ett förslag som strider mot etiska 
principer, grundläggande rättigheter eller 
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som inte uppfyller de krav som fastställs i 
beslut nr XX/XX/EU [särskilda 
programmet], arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag får när som helst uteslutas ur 
förfarandena för bedömning, urval och 
beviljande.

tillämplig lagstiftning, eller som inte 
uppfyller de krav som fastställs i beslut nr 
XX/XX/EU [särskilda programmet], 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen eller i 
inbjudan att lämna förslag får när som helst 
uteslutas ur förfarandena för bedömning, 
urval och beviljande.

Or. en

Ändringsförslag 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla förslag till forskning med 
möjlighet till vidare utveckling till en ny 
medicinsk teknik (t.ex. mediciner, vaccin, 
medicinsk diagnostik) ska innehålla ett 
utkast till plan med en strategi för att 
säkerställa omedelbar och största möjliga 
tillgång till denna teknik, om bristande 
tillgång till tekniken skulle innebära ett 
hot mot skyddet av folkhälsan.

Or. en

Motivering

Tillgång till mediciner, vaccin och annan medicinsk teknik är en avgörande del i fungerande 
hälsovårdssystem och det säkrar medborgarnas tillgång till hälsovård. Detta har 
dokumenterats i många rapporter från Världshälsoorganisationen (WHO). Att beakta 
tillgångsstrategier så tidigt som under forsknings- och utvecklingsprocessen kan bidra till en 
fungerande hälsovård senare. Det finns många olika verktyg för att uppnå detta (t.ex. 
bestämmelser om hantering av immateriella rättigheter och tillgångsprogram).

Ändringsförslag 291
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla förslag till forskning med 
möjlighet till vidare utveckling till en ny 
medicinsk teknik (t.ex. mediciner, vaccin, 
medicinsk diagnostik) ska innehålla ett 
utkast till plan med en strategi för att 
säkerställa omedelbar och största möjliga 
tillgång till denna teknik, om bristande 
tillgång till tekniken skulle innebära ett 
hot mot skyddet av folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Alla förslag till forskning med 
möjlighet till vidare utveckling till en ny 
medicinsk teknik (t.ex. mediciner, vaccin, 
medicinsk diagnostik) ska innehålla ett 
utkast till plan med en strategi för att 
säkerställa omedelbar och största möjliga 
tillgång till denna teknik, om bristande 
tillgång till tekniken skulle innebära ett 
hot mot skyddet av folkhälsan.

Or. en

Motivering

Tillgång till mediciner, vaccin och annan medicinsk teknik är en avgörande del i fungerande 
hälsovårdssystem och säkrar medborgarnas tillgång till hälsovård.

Ändringsförslag 293
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När så är relevant bör det i förslagen 
förklaras hur och i vilken omfattning 
genus- och jämställdhetsanalyser är 
relevanta i det avsedda projektet, och det 
bör användas lämpliga metoder som tagits 
fram genom spjutspetsforskning på 
området.

Or. en

Motivering

Inom vissa områden bör förslagen förtydliga i vilken grad frågan om kön är relevant.

Ändringsförslag 294
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Etisk granskning Etisk och genusrelaterad granskning

Or. en

Motivering

I vissa fall bör förslagen granskas ur en könsaspekt.

Ändringsförslag 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska systematiskt göra 
etiska granskningar av förslag som väcker 

Vid forskning som bedrivs utanför 
unionen ska kommissionen kontrollera att 
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etiska frågor. Granskningen ska
kontrollera att etiska principer och
lagstiftning följs och för forskning som 
bedrivs utanför unionen att samma 
forskning skulle ha varit tillåten i en 
medlemsstat.

etiska principer följs, om lämpligt, och se 
till att samma forskning skulle ha varit 
tillåten i en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 296
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska systematiskt göra etiska 
granskningar av förslag som väcker etiska 
frågor. Granskningen ska kontrollera att
etiska principer och lagstiftning följs och 
för forskning som bedrivs utanför unionen 
att samma forskning skulle ha varit tillåten 
i en medlemsstat.

Kommissionen ska systematiskt göra etiska 
granskningar av förslag som väcker etiska 
frågor. Granskningen ska kontrollera att 
etiska principer och lagstiftning följs och 
för forskning som bedrivs utanför unionen 
att samma forskning skulle ha varit tillåten 
i en medlemsstat. När så är relevant bör 
kommissionen också systematisk utföra 
genusrelaterade granskningar av förslag 
med hjälp av en mall med en checklista, 
särskilt av de förslag som behandlar 
människor antingen som individer eller 
användare.

Or. en

Motivering

I vissa fall bör förslagen granskas ur en könsaspekt.

Ändringsförslag 297
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska systematiskt göra etiska 
granskningar av förslag som väcker etiska 
frågor. Granskningen ska kontrollera att 
etiska principer och lagstiftning följs och 
för forskning som bedrivs utanför unionen 
att samma forskning skulle ha varit tillåten 
i en medlemsstat.

Kommissionen ska systematiskt göra etiska 
granskningar av förslag som väcker etiska 
frågor. Granskningen ska kontrollera att 
etiska principer och unionens lagstiftning 
följs och, om forskningen skulle bedrivas
utanför unionen, att samma forskning 
skulle ha varit tillåten i en medlemsstat.

Or. es

Motivering

Man bör betona att den etiska granskningen ska genomföras i enlighet med unionens 
lagstiftning och principer.

Ändringsförslag 298
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Samtliga ansökningsomgångar på 
området säkerhetsforskning ska vara 
föremål för en etisk 
konsekvensbedömning på förhand. 
Bedömningen måste omfatta mer än bara 
sekretess- och uppgiftsskydd med hänsyn 
tagen till de bredare samhälleliga 
konsekvenserna av de bakomliggande 
säkerhetsprogrammen för forskning och 
utveckling. Ansökningsomgångar som 
medför betydande etiska och/eller 
samhälleliga konsekvenser måste 
granskas och kontrolleras ytterligare. Alla 
projekt i den ansökningsomgången 
kommer att vara föremål för etisk 
granskning.

Or. en
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Ändringsförslag 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska göra processen för 
etisk granskning så öppen som möjligt för 
projektledarna och deltagarna.

Or. en

Ändringsförslag 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska försöka se till att, 
när så är möjligt, en etisk granskning inte 
resulterar i onödigt dröjsmål när ett 
projekt inleds, pågår och slutförs. 

Or. en

Ändringsförslag 301
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Genusrelaterad granskning

Kommissionen ska systematiskt göra 
genusrelaterade granskningar av förslag 
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med hjälp av en mall med checklista.

Or. en

Ändringsförslag 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Konsekvenserna ska vägas mot 
projektets totala uppskattade finansiella 
kostnader, som ska fastställa förhållandet 
mellan kostnad och konsekvens som 
beviljandekriterier.

Or. en

Motivering

Eftersom Horisont 2020 är ett program för distribution av offentliga medel bör även ett 
projekts kostnadsfördel beaktas när förslagen rangordnas och väljs.

Ändringsförslag 303
Adam Gierek

Förslag till förordning
 Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De inlämnade förslagen ska bedömas på 
grundval av följande kriterier:

1. De inlämnade förslagen ska bedömas på 
grundval av sådana kriterier som:

Or. pl

Motivering

Ändringsförslagen 4,5,6,7 och 8 preciserar de kriterier som ska användas för att med 
rangordningsmetoden fastställa en enhetlig skala för de omdömen som de bedömande 
granskarna ska lämna.
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Ändringsförslag 304
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Spetskompetens. a) Spetskompetens enligt värdering av en 
forskningsmiljö enligt artikel 2 – punkt 1 
– led 17a (nytt).

Or. pl

Motivering

Ändringsförslagen 4,5,6,7 och 8 preciserar de kriterier som ska användas för att med 
rangordningsmetoden fastställa en enhetlig skala för de omdömen som de bedömande 
granskarna ska lämna.

Ändringsförslag 305
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Effekter. b) De forskningsresultat som gruppens 
medlemmar hittills har uppnått.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslagen 4,5,6,7 och 8 preciserar de kriterier som ska användas för att med 
rangordningsmetoden fastställa en enhetlig skala för de omdömen som de bedömande 
granskarna ska lämna.

Ändringsförslag 306
Adam Gierek
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kvalitet och effektivitet i
genomförandet.

c) Kostnader för genomförandet.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslagen 4,5,6,7 och 8 preciserar de kriterier som ska användas för att med 
rangordningsmetoden fastställa en enhetlig skala för de omdömen som de bedömande 
granskarna ska lämna.

Ändringsförslag 307
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Sannolikheten för framgång.

Or. pl

Motivering

Ändringsförslagen 4,5,6,7 och 8 preciserar de kriterier som ska användas för att med 
rangordningsmetoden fastställa en enhetlig skala för de omdömen som de bedömande 
granskarna ska lämna.

Ändringsförslag 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Synergieffekter med annan offentlig 
finansiering på nationell, regional och 
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lokal nivå.

Or. en

Motivering

För att underlätta en verklig synergieffekt med de finansieringsprogram som medlemsstaterna 
och regionerna möjliggör anses det, i ett sammanhang med en verklig och smart 
specialisering och koncentration av resurser, vara lämpligt att ge möjlighet att tilldela 
projekt även på grundval av möjligheten att få till dessa synergieffekter.

Ändringsförslag 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje kriterium som anges i punkt 1 
kommer att få ett betyg från 0 till 5.  
Halva poäng kan utdelas. Betygen 
markerar följande med hänsyn till det 
kriterium som granskas:
(a) 0 – Förslaget uppfyller inte det 
kriterium som granskas eller kan inte 
bedömas på grund av saknad eller 
ofullständig information
(b) 1 – Dåligt. Kriteriet uppfylls på ett 
ofullständigt sätt, eller så innehåller det 
allvarliga brister.
(c) 2 – Godkänt. Förslaget uppfyller i stort 
sett kriteriet, men det innehåller 
betydande brister.
(d) 3 – Bra. Förslaget uppfyller kriteriet 
väl, men förbättringar behövs.
(e) 4 – Mycket bra. Förslaget uppfyller 
kriteriet mycket väl, men vissa 
förbättringar är fortfarande möjliga.
(f) 5 – Utmärkt. Förslaget uppfyller alla 
relevanta aspekter i det aktuella kriteriet. 
Eventuella brister är av mindre betydelse.
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Or. en

Ändringsförslag 310
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Urvalskriterierna och deras viktning 
ska fastställas i arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen och deras användning ska 
anpassas till prioriteringarna inom 
Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 311
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Konsekvenserna ska vägas mot 
projektets totala uppskattade finansiella 
kostnader, som ska fastställa förhållandet 
mellan kostnad och konsekvens som 
beviljandekriterier.

Or. en

Ändringsförslag 312
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Spetskompetens ska användas som 
enda kriterium för förslag avseende 
EFR:s åtgärder för spetsforskning.

utgår

Or. ro

Ändringsförslag 313
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Spetskompetens ska användas som enda 
kriterium för förslag avseende EFR:s 
åtgärder för spetsforskning.

2. Vid val av forskargrupp ska
spetskompetens användas som enda 
kriterium för förslag avseende EFR:s 
åtgärder för spetsforskning, alltså enligt en 
bedömning av forskarnas tillgång till 
moderna forskningsmiljöer, enligt artikel 
2 – punkt 1 – led 17a (nytt).

Or. pl

Motivering

Kriteriet spetskompetens kräver precisering.

Ändringsförslag 314
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Urvals- och beviljandekriterier bör 
vara könsneutrala. Ett motiverande 
system som stöder projekt med genus- och 
jämställdhetsperspektiv bör inrättas. 
Kommissionen ska inrätta förfaranden 
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för övervakning av genomförandet av 
denna bestämmelse och offentliggöra sina 
slutsatser.

Or. en

Ändringsförslag 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Konsekvenskriteriet ska inbegripa den 
potentiella spridningsomfattningen och 
offentlig tillgänglighet när det gäller 
forskningsresultat och 
forskningsuppgifter, där projekt som 
potentiellt kan sprida och utnyttja resultat 
i större utsträckning prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 316
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Konsekvenskriteriet ska ges högsta 
viktning för projekt inom 
prioriteringsområdet ”Industriellt 
ledarskap”.

Or. en

Ändringsförslag 317
Marita Ulvskog
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsprogrammet eller arbetsplanen ska 
innehålla närmare uppgifter om 
tillämpningen av de kriterier som anges i 
punkt 1 samt uppgifter om viktning och 
trösklar.

3. Arbetsprogrammet eller arbetsplanen ska 
innehålla närmare uppgifter om 
tillämpningen av de kriterier som anges i 
punkt 1 samt uppgifter om viktning och 
trösklar. Könsfördelning ska dessutom 
inrättas som ett kriterium i 
arbetsprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 318
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arbetsprogrammet eller arbetsplanen ska 
innehålla närmare uppgifter om 
tillämpningen av de kriterier som anges i 
punkt 1 samt uppgifter om viktning och 
trösklar.

3. Arbetsprogrammet eller arbetsplanen ska 
innehålla närmare uppgifter om 
tillämpningen av de kriterier som anges i 
punkt 1 samt uppgifter om underkriterier,
viktning och trösklar. Utvärderingar ska 
säkerställa jämställdhet och icke-
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 319
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska anta och 
offentliggöra regler för förfarandena för 
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inlämning av förslag samt för de 
relaterade förfarandena för bedömning, 
urval och beviljande och offentliggöra 
vägledningar för förslagsställare, 
inbegripet riktlinjer för ansökande. Den 
ska särskilt fastställa detaljerade regler 
för förfarandet som innebär att 
inlämningen ska ske i två etapper – även 
vad gäller omfattningen av och innehållet 
i förslaget i den första etappen respektive 
det fullständiga förslaget i den andra 
etappen – och regler för bedömningen 
genom förfarandet i två steg.

Or. de

Motivering

Det bör redan i reglerna för deltagande i så stor utsträckning som möjligt fastställas vilka 
underlag som krävs.

Ändringsförslag 320
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska utarbeta en 
handbok för urvalsprocessen som 
förklarar ansökan om 
beviljandekriterierna och beskriver 
konsekvenser för specifik viktning och 
trösklar för urvalsprocessen. Handboken 
ska offentliggöras samtidigt som det första 
arbetsprogrammet. Innehållet i 
handboken ska vara bindande för 
kommissionens enheter.

Or. en

Ändringsförslag 321
Alyn Smith
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Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska utarbeta en 
handbok för urvalsprocessen som 
förklarar ansökan om 
beviljandekriterierna och beskriver 
konsekvenser för specifik viktning och 
trösklar för urvalsprocessen. Handboken 
ska offentliggöras samtidigt som det första 
arbetsprogrammet.

Or. en

Ändringsförslag 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När så är lämpligt ska ett förslags 
potential att främja internationellt 
samarbete på huvudområden som 
standardisering beaktas i urvalsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 323
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ansökningar som är utformade på ett 
annat språk än engelska får inte 
förfördelas i utvärderingsförfarandet.
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Or. de

Ändringsförslag 324
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förslag ska rangordnas enligt 
bedömningsresultaten. Urvalet ska göras på 
grundval av denna rangordning.

4. Förslag ska rangordnas enligt 
bedömningsresultaten. Urvalet ska göras på 
grundval av den i bedömningen 
föreslagna rangordningen. För att öka 
konkurrensen kan samma eller liknande 
tema (problem att lösa) ges till två olika 
forskarlag, oberoende av varandra.

Or. pl

Motivering

Konkurrens bör finnas både vid ansökan om anslag och vid genomförande av projekt.

Ändringsförslag 325
Konrad Szymański

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förslag ska rangordnas enligt 
bedömningsresultaten. Urvalet ska göras på 
grundval av denna rangordning.

4. Förslag ska rangordnas enligt 
bedömningsresultaten. Urvalet ska göras på 
grundval av denna rangordning. Om två 
eller flera förslag bedöms som likvärdiga 
baserat på de kriterier som anges i 
punkterna 1 och 2 ska kommissionen ta 
hänsyn till valuta för pengarna som ett 
ytterligare kriterium.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Ansökningsomgångar ska först och 
främst genomföras genom en 
inlämningsprocess i två steg i enlighet 
med bestämmelserna i förordning (EU) nr 
XX/2012 [budgetförordningen] och dess 
genomföranderegler.

Or. en

Ändringsförslag 327
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten hos samordnare 
endast när den begärda finansieringen från 
unionen för åtgärden är minst 500 000 
euro, såvida det inte, på grundval av 
tillgänglig information, finns skäl att 
ifrågasätta samordnarens eller övriga 
deltagares finansiella kapacitet.

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska, genom åtgärder 
som är förenliga med nationell 
lagstiftning, förhandsgranska den 
finansiella kapaciteten hos samordnare 
endast när den begärda finansieringen från 
unionen för åtgärden är minst 100 000 
euro, såvida det inte, på grundval av 
tillgänglig information, finns skäl att 
ifrågasätta samordnarens eller övriga 
deltagares finansiella kapacitet.
Kommissionen ska tillhandahålla ett 
enkelt och användarvänligt e-verktyg till 
sökande för kontrollen av deras 
finansiella kapacitet.

Or. en

Motivering

Nationell lagstiftnings företräde måste uppmärksammas och kommer att utgöra ett viktigt steg 
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i förenklingen av förfarandena för deltagare.

Ändringsförslag 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten hos samordnare 
endast när den begärda finansieringen från 
unionen för åtgärden är minst 500 000 
euro, såvida det inte, på grundval av 
tillgänglig information, finns skäl att 
ifrågasätta samordnarens eller övriga 
deltagares finansiella kapacitet.

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten hos samordnare 
och andra deltagare endast när den 
begärda finansieringen från unionen för 
åtgärden är minst 650 000 euro, såsom i 
sjunde ramprogrammet, såvida det inte, på 
grundval av tillgänglig information, finns 
skäl att ifrågasätta samordnarens eller 
övriga deltagares finansiella kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 329
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten hos 
samordnare endast när den begärda 
finansieringen från unionen för åtgärden är 
minst 500 000 euro, såvida det inte, på 
grundval av tillgänglig information, finns 
skäl att ifrågasätta samordnarens eller 
övriga deltagares finansiella kapacitet.

5. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska förhandsgranska 
den finansiella kapaciteten när den begärda 
finansieringen från unionen för deltagaren
är minst 500 000 euro, såvida det inte, på 
grundval av tillgänglig information, finns 
skäl att ifrågasätta samordnarens eller 
övriga deltagares finansiella kapacitet.

Or. en
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Motivering

Att bekräfta samordnarens finansiella kapacitet ger ingen fingervisning om den finansiella 
kapaciteten hos de deltagare som ansöker om större stödbelopp. Förhandsgranskningen bör 
göras av deltagares och inte samordnares verksamhet.

Ändringsförslag 330
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om potentiella samordnare för små och 
medelstora företag inte uppfyller alla 
finansiella kriterier kan den garantifond 
för deltagarna som avses i artikel 32 i 
denna förordning täcka risken.

Or. en

Ändringsförslag 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ingen granskning ska göras av den 
finansiella kapaciteten hos rättsliga enheter 
vars livskraft garanteras av en medlemsstat 
eller ett associerat land samt hos 
inrättningar för högskole- och 
sekundärutbildning.

6. Ingen granskning ska göras av den 
finansiella kapaciteten hos rättsliga enheter 
vars livskraft garanteras av en medlemsstat 
eller ett associerat land samt hos 
inrättningar för högskole- och 
sekundärutbildning. På samma sätt ska 
den finansiella kapaciteten och 
samordningskapaciteten hos dotterbolag 
med litet eget kapital eller nystartade 
företag inte förhandsgranskas om deras 
livskraft garanteras av deras aktieägare så 
länge som denna garanti förnyas varje år.

Or. en
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Ändringsförslag 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Ingen granskning ska göras av den 
finansiella kapaciteten hos rättsliga enheter 
vars livskraft garanteras av en medlemsstat 
eller ett associerat land samt hos 
inrättningar för högskole- och 
sekundärutbildning.

6. Ingen granskning ska göras av den 
finansiella kapaciteten hos rättsliga enheter 
vars livskraft garanteras av en medlemsstat 
eller ett associerat land samt hos 
inrättningar för högskole- och 
sekundärutbildning. På samma sätt ska 
den finansiella kapaciteten och 
samordningskapaciteten hos dotterbolag 
med litet eget kapital eller nystartade 
företag inte förhandsgranskas om deras 
livskraft garanteras av deras aktieägare så 
länge som denna garanti förnyas varje år.

Or. en

Ändringsförslag 333
Peter Skinner

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Vid förhandsgranskningen bör små 
och medelstora företag i vissa branscher 
som är inriktade på forskning snarare än 
ekonomisk vinning inte behöva lägga 
fram styrkande handlingar om 
verksamhetens omsättning för föregående 
år för att bli berättigade för stöd.

Or. en

Motivering

Många små och medelstora företag, särskilt inom bioteknik, är inriktade på forskning och 
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utveckling snarare än ekonomisk vinning.

Ändringsförslag 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Ansökningsomgångar ska i princip 
genomföras genom en inlämningsprocess 
i två steg i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EU) nr XX/2012 
[budgetförordningen] och dess 
genomföranderegler.

Or. en

Ändringsförslag 335
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Finansiell kapacitet kan garanteras av 
en annan rättslig enhet vars finansiella 
kapacitet då ska bekräftas i enlighet med 
artikel 14.5.

Or. en

Ändringsförslag 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ange ett 
förfarande för omprövning av 
bedömningen för sökande som anser att 
bedömningen av deras förslag inte har 
gjorts i enlighet med de förfaranden som 
anges i dessa regler, tillhörande 
arbetsprogram eller arbetsplan och 
inbjudan att lämna förslag.

1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ange ett 
förfarande med fullständig insyn för 
omprövning av bedömningen för sökande 
som anser att bedömningen av deras 
förslag inte har gjorts i enlighet med de 
förfaranden som anges i dessa regler, 
tillhörande arbetsprogram eller arbetsplan 
och inbjudan att lämna förslag.

Or. en

Ändringsförslag 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ansvara för 
granskningen av denna begäran.
Granskningen ska endast omfatta de 
formella aspekterna av bedömningen, och 
inte förslagets värde.

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ansvara för 
granskningen av denna begäran.

Or. en

Ändringsförslag 338
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ansvara för 
granskningen av denna begäran. 
Granskningen ska endast omfatta de 

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ansvara för 
granskningen av denna begäran. 
Granskningen ska omfatta de formella 
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formella aspekterna av bedömningen, och 
inte förslagets värde.

aspekterna av bedömningen, och i 
tillämpliga fall och i enlighet med 
följande punkt, förslagets värde.

Or. es

Motivering

Genom denna ändring öppnar man upp för en möjlig granskning av de framlagda förslagens 
värde.

Ändringsförslag 339
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid förnyad inlämning av 
Horisont 2020-stödprojekt ska 
kommissionen innan bedömningen av 
ansökan ställa den tidigare inlämnade 
projektansökan och tillhörande 
sammanfattande bedömningsrapport till 
den nya bedömningspanelens förfogande. 
Med beaktande av den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen ska 
kommissionen se till att slutsatserna i den 
gamla och den nya sammanfattande 
bedömningsrapporten för projektet inte 
skiljer sig åt.

Or. nl

Ändringsförslag 340
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En kommitté för omprövning av 4. En kommitté för omprövning av 
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bedömningen bestående av anställda vid 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska avge ett yttrande 
om de formella aspekterna av 
bedömningsförfarandet. Kommittén ska 
ledas av en tjänsteman vid kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet, från 
en annan avdelning än den som är ansvarig 
för ansökningsomgången. Kommittén får 
rekommendera något av följande:

bedömningen bestående av anställda vid 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska avge ett yttrande 
om de formella aspekterna av 
bedömningsförfarandet. Kommittén ska 
ledas av en tjänsteman vid kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet, från 
en annan avdelning än den som är ansvarig 
för ansökningsomgången. Kommittén ska 
välja en oberoende expert bland dem som 
ingår i den databas som avses i artikel 37 i 
denna förordning. Experten ska uttala sig 
om behovet av att undersöka värdet av det 
förslag som granskas, även om det 
slutgiltiga beslutet fattas av ordföranden.
Kommittén får rekommendera något av 
följande:

Or. es

Motivering

Man bör inbegripa en mekanism för att garantera att en oberoende, utomstående person med 
expertkunskap i frågan granskar förslaget beträffande dess värde, även om det blir 
kommitténs ordförande som får sista ordet.

Ändringsförslag 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En kommitté för omprövning av 
bedömningen bestående av anställda vid 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska avge ett yttrande 
om de formella aspekterna av
bedömningsförfarandet. Kommittén ska 
ledas av en tjänsteman vid kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet, från 
en annan avdelning än den som är ansvarig 
för ansökningsomgången. Kommittén får 
rekommendera något av följande:

4. En kommitté för omprövning av 
bedömningen bestående av anställda vid 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska avge ett objektivt 
och transparent yttrande om 
bedömningsförfarandet. Kommittén ska 
ledas av en tjänsteman vid kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet, från 
en annan avdelning än den som är ansvarig 
för ansökningsomgången. Kommittén får 
rekommendera något av följande:
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Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ny bedömning av förslaget. (a) Ny bedömning av förslaget utförd av 
bedömare som inte var deltog i den 
föregående bedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 343
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av den rekommendationen 
ska kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet fatta ett beslut som 
ska meddelas till förslagets samordnare.

5. På grundval av den rekommendationen 
ska kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet fatta ett beslut som 
ska meddelas till förslagets samordnare 
inom 30 dagar från det datum då 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får begäran om 
omprövning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5



PE492.762v01-00 130/160 AM\907542SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. På grundval av den rekommendationen 
ska kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet fatta ett beslut som 
ska meddelas till förslagets samordnare.

5. På grundval av den rekommendationen 
ska kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet fatta ett beslut som 
ska meddelas till förslagets samordnare 
inom 30 dagar från inlämnandet av 
begäran om omprövning.

Or. en

Motivering

För att få till ett smidigt genomförande av programmet och minimera osäkerheten för 
verkliga och potentiella deltagare är det mycket viktigt att behandla omprövningsförfaranden 
på ett så effektivt sätt som möjligt och undvika onödigt dröjsmål. Den föreslagna tidsfristen 
ger tillräcklig tid att slutföra omprövningsförfarandet.

Ändringsförslag 345
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Omprövning

Kommissionen ska upprätta ett formellt 
klagomålsförfarande för deltagare, vilket 
kan inbegripa att utse en ombudsman 
särskilt engagerad i projekt för forskning 
och innovation inom Horisont 2020. 
Kommissionen ska se till att deltagare 
känner till alla klagomåls-
/omprövningsförfaranden som är 
tillgängliga för dem genom att inkludera 
information om dessa förfaranden i all 
korrespondens med deltagare eller 
ansökanden. Förfarandet ska vara 
transparent och resultaten och 
beslutsprocessen ska tillgängliggöras för 
deltagare.
Deltagare ska kunna registrera klagomål 
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om alla aspekter i deras inblandning i 
Horisont 2020. Klagomålsförfarandet ska 
inte begränsas till formella aspekter i 
bedömningen av förslag.
Kommissionen ska besvara klagomål med 
ett preliminärt beslut inom 30 dagar från 
mottagandet.
I linje med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 
2008 om vissa aspekter på medling på 
privaträttens område och 
Europaparlamentets resolution av den 13 
september 2011 om tillämpning av 
direktivet om medling i medlemsstaterna, 
dess inverkan på medlingen och dess 
utnyttjande i domstolarna 1, får 
kommissionen och deltagare komma 
överens om att försöka lösa tvisten genom 
ett förlikningsförfarande i enlighet med 
ett förlikningscentrums regler om ett 
klagomål inte kan lösas på ett 
tillfredsställande sätt genom 
kommissionens interna formella 
förfarande för behandling av klagomål 
(ombudsmannen eller likvärdigt organ). 
Kommissionen och deltagare ska komma 
överens om ett förlikningscentrum på 
förhand eller så ska en förteckning över 
förlikningscentra som kommissionen 
godkänt användas.
Kommissionen ska avsätta 0,5 procent av 
budgeten för Horisont 2020 till projekt 
som inledningsvis har fått avslag men 
som efter omprövningsförfarandet har 
godkänts.
__________________
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Ändringsförslag 346
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska i nära samarbete 
med medlemsstaterna utarbeta mallar för 
bidragsavtal mellan kommissionen eller 
det berörda finansieringsorganet och 
deltagare i enlighet med denna 
förordning, med hänsyn tagen till 
särdragen hos det berörda 
finansieringssystemet. 

Or. en

Motivering

I motsats tillreglerna för deltagande i det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling 
(artikel 19.8) har kommissionen inte i förslaget fastställt utvecklingen av modeller för 
bidragsöverenskommelser. Sådana modeller främjar deltagarnas rättssäkerhet genom att 
fastställa de villkor och skyldigheter som tilldelas dem inom ramen för projektet.

Ändringsförslag 347
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska senast vid 
offentliggörandet av 
ansökningsomgången tillgängliggöra 
bidragsavtalet för den berörda åtgärden.

Or. en

Motivering

Deltagarna måste vara säkra på de regler som gäller för en åtgärd. Avtalsmallar bör därför 
användas i så stor utsträckning som möjligt. Villkoren för bidragsavtalet måste också 
tillgängliggöras i tid före ansökningsomgångarna.
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Ändringsförslag 348
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ingå ett 
bidragsavtal med deltagarna.

1. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska ingå ett 
bidragsavtal med deltagarna.
Kommissionen ska i nära samarbete med 
medlemsstaterna utarbeta ett exempel på 
avtal som överensstämmer med denna 
förordning.

Or. de

Ändringsförslag 349
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska garantera att 
tidsfristen mellan inlämningsdagen för 
förslag och undertecknandet av 
bidragsavtalet eller bidragsbeslutet 
uppgår till högst sex månader. I 
motiverade undantagsfall kan denna 
tidsfrist förlängas. Tillsammans med en 
bekräftelse på att projektförslaget har 
inkommit ska kommissionen meddela en 
preliminär tidsplan för de huvudsakliga 
stegen i förfarandet fram till 
undertecknandet av avtalet.

Or. de
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Motivering

Genom den nödvändiga minskningen av tiden fram till avtalets ingående i syfte att göra 
bidraget mer tilltalande uppstår en ökad tidspress på båda sidor. Deltagarna kan med hjälp 
av tidsplanen i god tid ställa in sig och förbereda sig på de relevanta stegen. Tidsplanen 
bidrar dessutom till ökad insyn i förfarandet.

Ändringsförslag 350
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande.

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande. Det ska vara 
förenligt med denna förordning och 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
XX/XX [budgetförordningen] och 
förordning (EU) nr XX/XX [den 
delegerade förordningen]. 

Or. en

Ändringsförslag 351
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 

2. Bidragsavtalet ska beakta och vara 
förenligt med bestämmelserna i denna 
förordning samt fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
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åtgärdens genomförande. rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att se till att bidragsavtalet fullt ut beaktar denna 
förordning och att inga nya tolkningar införs i bidragsavtalet.

Ändringsförslag 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas,
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande.

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas 
och antingen kommissionens eller de
berörda finansieringsorganens rättigheter 
och skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande såväl som en 
konsortiesamordnares roll och 
arbetsuppgifter.

Or. en

Motivering

I syfte att se till att bidragsavtalet fullt ut beaktar denna förordning och att inga nya 
tolkningar införs i bidragsavtalet.

Ändringsförslag 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas, 
kommissionens eller de berörda 
finansieringsorganens rättigheter och 
skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande.

2. Bidragsavtalet ska fastställa deltagarnas 
och antingen kommissionens eller de 
berörda finansieringsorganens rättigheter 
och skyldigheter. Det ska också fastställa 
rättigheterna och skyldigheterna för 
rättsliga enheter som blir deltagare under 
åtgärdens genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 354
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidragsavtalet får fastställa deltagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
utöver dem som anges i denna förordning.

3. Bidragsavtalet får på grundval av ett 
arbetsprogramkrav fastställa deltagarnas 
rättigheter och skyldigheter i fråga om 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
utöver dem som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 355
Marisa Matias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När forskning bedrivs på ett område 
som berör skydd av folkhälsa ska 
bidragsavtalet innehålla bestämmelser 
som främjar resultatens tillgänglighet för 
medborgare i och utanför unionen genom 
samhällsansvarstagande 
licensieringsstrategier.
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Or. en

Ändringsförslag 356
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
beakta de allmänna principer som anges i 
kommissionens rekommendation om den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare18.

4. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
innehålla bestämmelser som säkerställer 
respekten för etiska principer och 
principer för forskningsintegritet, 
inbegripet inrättandet av en oberoende 
etisk nämnd och kommissionens rätt att 
genomföra en etisk revision såväl som 
inrättandet av en oberoende nämnd för 
forskningsintegritet och kommissionens 
rätt att genomföra en 
forskningsintegritetsrevision.

Or. en

Ändringsförslag 357
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
beakta de allmänna principer som anges i 
kommissionens rekommendation om den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare.

4. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
beakta de allmänna principer som anges i 
kommissionens rekommendation om den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare. Det 
ska särskilt innehålla åtgärder som 
främjar en jämn representation av 
kvinnor och män i forskningslag och 
säkerställa en lämplig integrering av 
jämställdhetsfrågan i forskningen.

Or. en
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Ändringsförslag 358
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
beakta de allmänna principer som anges i 
kommissionens rekommendation om den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare.

4. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
beakta de allmänna principer som anges i 
kommissionens rekommendation om den 
europeiska stadgan för forskare och 
riktlinjer för rekrytering av forskare såväl 
som den jämställdhetsprincip som 
fastställs i artikel 15 i förordning (EU) nr 
XX/XX [Horisont 2020].

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska se till att tiden
mellan tidsfristen för förslag, som 
fastställs vid varje enskild 
ansökningsomgång, och undertecknandet 
av bidragsavtalet eller bidragsbeslutet om 
tillämpligt, begränsas till högst fem 
månader för bidragsavtal som ingås i 
samband med ansökningsomgångar som
rör instrumentet för små och medelstora 
företag.

Or. en
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Ändringsförslag 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När forskning bedrivs på ett område 
som berör skydd av folkhälsa ska 
bidragsavtalet innehålla bestämmelser 
som främjar resultatens tillgänglighet 
genom samhällsansvarstagande 
licensieringsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 361
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
innehålla bestämmelser som säkerställer 
respekten för etiska principer, inbegripet 
inrättandet av en oberoende etisk nämnd 
och kommissionens rätt att genomföra en 
etisk revision.

5. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt 
och i varje fall för alla projekt på området 
säkerhetsforskning, innehålla 
bestämmelser som säkerställer respekten 
för etiska principer, inbegripet inrättandet 
av en oberoende etisk nämnd och 
kommissionens rätt att genomföra en etisk 
revision.

Or. en

Ändringsförslag 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
innehålla bestämmelser som säkerställer 
respekten för etiska principer, inbegripet 
inrättandet av en oberoende etisk nämnd 
och kommissionens rätt att genomföra en 
etisk revision.

5. Bidragsavtalet ska, när så är lämpligt, 
innehålla bestämmelser som säkerställer 
respekten för etiska principer och 
grundläggande rättigheter, inbegripet 
inrättandet av en oberoende etisk nämnd 
och kommissionens rätt att delegera en 
oberoende etisk revision.

Or. en

Ändringsförslag 363
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Särskilda bidrag för åtgärder kan
omfattas av ett rampartnerskap enligt 
bestämmelserna i förordning (EU) nr 
XX/2012 [budgetförordningen] och 
förordning (EU) nr [den delegerade 
förordningen].

6. I exceptionella och vederbörligen 
motiverade fall kan särskilda bidrag för 
åtgärder omfattas av ett rampartnerskap 
enligt bestämmelserna i förordning (EU) nr 
XX/XX [budgetförordningen] och 
förordning (EU) nr XX/XX [den delegerade 
förordningen].

Or. en

Ändringsförslag 364
Gunnar Hökmark

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Tid för bidragsbeviljande

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska se till att tiden 
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mellan tidsfristen för förslag, som 
fastställs vid varje enskild 
ansökningsomgång, och undertecknandet 
av bidragsavtalet eller bidragsbeslutet om 
tillämpligt, som allmän regel begränsas 
till högst fyra månader, med möjlighet att 
förlänga fristen för undertecknandet av 
bidragsavtalet med högst sex månader.

Or. en

Ändringsförslag 365
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Om forskning genomförs inom ett för 
befolkningens hälsa relevant område ska 
bidragsavtalet innehålla bestämmelser 
som garanterar att tillgänglighet till 
forskningsresultaten främjas för unions-
och icke-unionsmedborgare genom socialt 
ansvarsfulla tekniköverföringsstrategier.

Or. de

Motivering

Forskningsresultat som fått offentligt stöd bör vara tillgängliga för alla medborgare. Därför 
måste samhällsnyttan tas i beaktande vid sidan av den vetenskapliga spetskompetensen inom 
ramen för europeisk forskning. I detta ingår att förankra en global tillgång till livsviktiga 
läkemedel.

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

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

1a. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska se till att tiden 
mellan tidsfristen för förslag, som 
fastställs vid varje enskild 
ansökningsomgång, och undertecknandet 
av bidragsavtalet eller bidragsbeslutet om 
tillämpligt, begränsas till högst sex 
månader. På grund av komplexiteten hos 
vissa konsortier bör minst fyra månader 
av denna period ges till deltagare för 
acceptans av bidragserbjudandet. Denna 
period får i undantagsfall förlängas med 
en månad.

Or. en

Ändringsförslag 367
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Tid för bidragsbeviljande

1. Den genomsnittliga tiden för beviljande 
av bidrag ska vara sex månader från 
förhandlingsanbudets inlämnande. Den 
sammanlagda tid som det tar för 
kommissionen att slutföra sin interna 
process, inbegripet förberedelse av all 
relevant information och dokumentation, 
bedömning och undertecknande av 
bidragsavtal ska inte vara längre än 60 
arbetsdagar. Deltagare ska få sammanlagt 
minst 60 arbetsdagar på sig att förbereda 
all relevant information och den 
dokumentation som krävs.
2. När så är lämpligt utifrån särdragen 
hos ett specifikt fall bör vederbörlig 
hänsyn ges en bedömningsprocess i två 
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steg för att minska kostnaderna i 
samband med förberedelser av förslag 
som avslås. Den genomsnittliga tiden för 
beviljande av bidrag ska inom 
tvåstegsprocessen vara nio månader. 
Formatet på förslagsutkasten bör vara 
konsekvent om en process i två steg ska 
användas och ansökande måste ges 
tillräcklig tid till att förbereda steg två i 
anbudet.
3. Kommissionen ska sträva efter att fatta 
beslut eller begära information så snabbt 
som möjligt. Kommissionen ska undvika 
att förpliktiga deltagare att skriva om eller 
omförhandla delar i ett inledningsvis 
framgångsrikt anbud, såvida det inte 
finns ett rimligt och motiverat skäl att 
kräva detta.
4. Deltagare ska ges rimlig tid att 
förbereda den information och 
dokumentation som krävs för ett projekt.
5. När kommissionen utformar 
ansökningsdokumenten och bestämmer 
tidsfrister ska den beakta det faktum att 
små och medelstora företag och i 
synnerhet universitetsakademiker ofta har 
liten, om någon, särskild kapacitet att ta 
itu med förberedelsen av administrativa 
handlingar. Upprepande delar i 
ansökningar, bidragsavtal och 
stöddokument bör undvikas. 
Kommissionen ska avstå från att be 
deltagare om information som redan finns 
inom administrationen, såvida denna 
information inte behöver uppdateras. I 
detta avseende ska kommissionen tillämpa 
principen ”endast en gång”, dvs. att 
information som har lämnats till 
administrationen en gång inte ska 
efterfrågas på nytt av en annan enhet 
inom administrationen. Detta innebär att 
företag inte ska behöva lämna 
information en gång till om 
myndigheterna redan har fått 
informationen på annat sätt.
6. Kommissionen ska, när så är möjligt, 
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försöka undvika att välja tidpunkter för 
ansökningsomgångar som innebär att 
potentiella deltagare måste inlämna 
handlingar under de vanligaste 
semesterperioderna för akademiker och 
företag.
7. Kommissionen ska sträva efter att 
begränsa den tid som krävs för att 
förbereda de handlingar som behövs när 
ett bidragsavtal har upprättats till 15 
arbetsdagar.
8. När så är lämpligt, t.ex. när det gäller 
små och medelstora företag, kan 
kommissionen med fördel tillåtas bortse 
från deltagares skyldighet att lämna in 
delar av eller all den styrkande 
dokumentation som krävs om sådan 
dokumentation nyligen har lämnats in till 
kommissionen i samband med en annan 
process och under förutsättning att de 
berörda handlingarna har utfärdats inom 
en bestämd rimlig tidsperiod och 
fortfarande är giltiga. I dessa fall kan den 
berörda deltagaren uppmanas att på 
heder och samvete betyga att de styrkande 
handlingarna redan har lämnats in i 
samband med en tidigare process – som 
ska specificeras – och bekräfta att inga 
förändringar har skett.
9. Kommissionen ska inte ha rätt att 
begära att deltagare inlämnar uppgifter 
som kommissionen enkelt och 
kostnadsfritt kan ta reda på i en godkänd 
och elektroniskt tillgänglig databas (t.ex. 
företagsuppgifter).
10. Kommissionen ska inte fastställa mål 
om bidragsnivåer för enskilda 
ansökningsomgångar.

Or. en

Ändringsförslag 368
Luigi Berlinguer
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Förslag till förordning
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Tid för bidragsbeviljande

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska se till att tiden 
mellan tidsfristen för förslag, som 
fastställs vid varje enskild 
ansökningsomgång, och undertecknandet 
av bidragsavtalet eller bidragsbeslutet om 
tillämpligt, begränsas till högst sex 
månader. Denna period får i 
undantagsfall förlängas med en månad. 
Konsekvenser för både kommissionen och 
deltagare bör åtgärdas. Efter 
sexmånadersperioden måste till exempel 
kommissionen ingå bidragsavtalet och 
deltagaren kommer att kunna påbörja 
forskningen i god tro.

Or. en

Ändringsförslag 369
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17b
Tid för utbetalning

1. Deltagare som har levererat det arbete 
som de ska enligt avtalet bör betalas utan 
dröjsmål.
2. Kommissionen ska se till att deltagare 
får sina pengar inom 30 dagar från det att 
de handlingar som behövs har lämnats in 
till kommissionen. Kommissionen ska 
meddela projektsamordnaren och 
deltagare om eventuella oriktigheter eller 
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om ytterligare handlingar behövs inom 2 
veckor från det att informationen har nått 
kommissionen. Om inget sådant 
meddelande lämnas ska kommissionen 
vara skyldig att betala ut beloppet.
3. Kommissionen ska upprätta åtgärder 
för att säkerställa att projektsamordnare 
delar ut projektpengar snabbt, rättvist och 
proportionerligt i enlighet med 
bidragsavtalet och att pengarna fördelas 
bland partner i proportion till hur mycket 
som varje partner har rätt till Såvida inte 
alla deltagare har enats om annat, ska 
projektsamordnare inte hålla inne eller 
tilldela förfinansiering i etapper utan 
projektledarens godkännande, i synnerhet 
när det gäller små och medelstora företag. 
Sådana överenskommelser bör tydliggöras 
i konsortieavtal och godkännas av 
projektledaren.
4. När en betalning har gjorts till 
projektledaren ska kommissionen 
meddela deltagarna hur stort belopp som 
har betalats och vilken dag betalningen 
gjordes.
5. Om en eller flera partner inte har 
slutfört det avtalade arbetet eller om de 
inte har lämnat in den information eller 
de handlingar som behövs till 
projektsamordnaren eller kommissionen, 
ska detta inte utgöra hinder för 
projektsamordnaren att lämna in 
handlingar till kommissionen på övriga 
partners vägnar eller för kommissionen 
att utfärda betalning till övriga partner.
6. I fall där nya partner tas in i ett projekt 
efter det att bidragsavtalet har förhandlats 
ska detta inte påverka det bidragsbelopp 
som tilldelats de ursprungliga partnerna 
såvida inte de ursprungliga parterna enas 
om något annat eller såvida inte den 
arbetsinsats som krävs av dem kommer att 
förändras avsevärt. 
7. Kommissionen ska införa ett 
hierarkiskt revisionsförfarande där den 
ser till att stödmottagarnas revisorer 
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uppnår en godkänd standard och 
uppfyller revisionskraven i Horisont 2020. 
På så sätt kan upprepade revisioner 
undvikas, vilket gör den administrativa 
processen tydligare och enklare för 
deltagare. Kommissionen ska avstå från 
att be om ytterligare information om en 
revision redan har lämnats in.
8. EU måste ge rapporter om dess 
betalningsverkställande genom att ta fram 
halvårsstatistik som visar betalningstider 
för slutförda arbeten. Betalningstider ska 
definieras som tiden från både 
projektsamordnarens och projektledarens 
slutgiltiga avslutning av ett slutfört 
projekt (denna tidsperiod får inte vara 
längre än 1 månad från projektets 
slutförande) tills dess att bidraget finns 
tillgängligt på deltagarens bankkonto.
9. På deltagarens begäran ska 
bidragsavtal följa deltagarens akademiska 
och företagsmässiga kalender. Detta 
kommer till exempel gälla för projekt där 
man måste rekrytera doktorander som 
inte är sannolika att finnas tillgängliga 
mitt i den akademiska kalendern.

Or. en

Ändringsförslag 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 17c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17c
Meddelanden

1. Deltagare och ansökande ska ha insyn i 
processen för etisk granskning, särskilt 
när denna process har lett till att ett 
projekt har försenats. Information som 
redan har lämnats in i anbudet ska inte 
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behövas lämnas igen för den etiska 
granskningen. När så är möjligt ska 
kommissionen använda den information 
som redan har lämnats in av 
ansökanden(a) i anbudet för att kunna 
godkänna det och ska endast be om 
ytterligare information om den kan styrka 
att denna information är absolut 
nödvändig.
2. Deltagare ska kunna kommunicera 
direkt med projektledare i fall då de har 
upprepade frågor som rör förvaltningen 
av ett projekt eller projektsamordnarens 
handlande. Om projektledaren är 
frånvarande ska han eller hon se till att 
deltagarna har kontaktuppgifter till hans 
eller hennes ställföreträdare, som bör 
kunna fatta beslut vid projektledarens 
frånvaro. De berörda 
kommissionstjänstemännens 
kontaktuppgifter måste finnas tillgängliga 
och meddelas deltagarna.
3. På deltagarnas begäran, och för att 
göra det möjligt för dem att förbereda 
framtida anbud, ska kommissionen ge 
återkoppling till ansökande om anbud 
som har avslagits, inbegripet anbudets 
styrkor och svagheter enligt de oberoende 
experter som avses i artikel 37 i 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får upprätta ett säkert 
elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska upprätta ett säkert 
elektroniskt ansökningssystem för utbyte 
med deltagarna. Systemet ska förmedla 
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via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

information om och tidsplaner för 
ansökningar i ett lättillgängligt format. 
Det ska ge återkoppling till ansökande så 
att de vet när de kan förvänta ett beslut 
från kommissionen eller berört 
finansieringsorgan. Ett dokument som 
lämnats in via detta system, inbegripet 
bidragsavtal, ska anses utgöra originalet av 
dokumentet om användaridentitet och 
lösenord för deltagarens företrädare har 
använts. Denna identifikation ska utgöra 
undertecknande av dokumentet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 372
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får upprätta ett 
säkert elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Kommissionen upprättar ett säkert 
elektroniskt system som enda 
kontaktpunkt för utbyte med deltagarna. 
Ett dokument som lämnats in via detta 
system, inbegripet bidragsavtal, ska anses 
utgöra originalet av dokumentet om 
användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Or. de

Motivering

Ett enhetligt säkert databanksystem, som förvaltas av kommissionen, för alla projektdeltagare 
för förvaltning av projekt från ansökan till avslutande kan avsevärt bidra till överskådlighet 
och förenkling.

Ändringsförslag 373
Alyn Smith
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Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får upprätta ett 
säkert elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Kommissionen ska upprätta ett säkert 
elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 374
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får upprätta ett säkert 
elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska upprätta ett säkert 
elektroniskt system för utbyte med 
deltagarna. Ett dokument som lämnats in 
via detta system, inbegripet bidragsavtal, 
ska anses utgöra originalet av dokumentet 
om användaridentitet och lösenord för 
deltagarens företrädare har använts. Denna 
identifikation ska utgöra undertecknande 
av dokumentet i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho
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Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Deltagarna kan lämna förtydliganden 
eller tolkningar till Europeiska 
kommissionen i fråga om tillämpningen 
av reglerna för deltagande i 
ramprogrammet Horisont 2020. Om 
kommissionen inte lämnar ett svar inom 
en period på två månader anses 
deltagarens ståndpunkt ha godkänts.

Or. fr

Motivering

Många deltagare klagar över att kommissionen svarar sent och ibland inte alls på deras 
begäran om förtydliganden och tolkningar av tillämpningen av reglerna om deltagande. 
Detta förfarande gör det möjligt att skapa en bättre jämvikt i förbindelserna mellan 
kommissionen och stödmottagarna.

Ändringsförslag 376
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
dess egna skulder, om inte annat följer av 
de bestämmelser som rör fonden. 
Deltagarna ska se till att kommissionen 
eller finansieringsorganet informeras om 
alla händelser som kan påverka åtgärdens 

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med denna 
förordning och bidragsavtalet. Om en 
deltagare underlåter att uppfylla sina 
skyldigheter i fråga om det tekniska 
genomförandet av åtgärden, ska övriga 
deltagare uppfylla skyldigheterna utan 
ytterligare unionsfinansiering, såvida inte 
kommissionen eller finansieringsorganet 
uttryckligen befriar dem från skyldigheten. 
Varje deltagares finansiella ansvar som rör 
den tekniska utvecklingen av insatser i 
åtgärden ska vara begränsat till dess egna 
skulder, om inte annat följer av de 
bestämmelser som rör fonden. Varje 
deltagares finansiella ansvar som rör 
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genomförande eller unionens intresse. brott mot sekretessavtal som fastställts i 
bidragsavtalet och/eller konsortieavtalet 
är inte begränsat till deltagarnas egna 
skulder. Deltagarna ska se till att 
kommissionen eller finansieringsorganet 
informeras om alla händelser som kan 
påverka åtgärdens genomförande eller 
unionens intresse.

Or. en

Motivering

En deltagares ansvar i en åtgärd kan inte begränsas till egna skulder om brott mot 
sekretessavtalet uppstår som rör antingen bakgrunden och/eller förgrunden.

Ändringsförslag 377
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
dess egna skulder, om inte annat följer av 
de bestämmelser som rör fonden. 
Deltagarna ska se till att kommissionen 
eller finansieringsorganet informeras om 
alla händelser som kan påverka åtgärdens 
genomförande eller unionens intresse.

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
den finansiering som deltagaren har fått 
direkt, om inte annat följer av de 
bestämmelser som rör fonden. Deltagarna 
ska se till att kommissionen eller 
finansieringsorganet informeras om alla 
händelser som kan påverka åtgärdens 
genomförande eller unionens intresse.

Or. en
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Motivering

Det behövs ytterligare beskrivning av vad som menas med ”egna skulder”. Om deltagarna i 
ett projekt har ett gemensamt eller flera ansvarsskyldigheter för det tekniska genomförandet 
av projektet, skulle ”egna skulder” även kunna utökas till den skuld som uppstår vid någon 
annan deltagares underlåtelse att uppfylla skyldigheterna enligt ett gemensamt eller flera 
tekniska ansvarsskyldigheter. En deltagare bör inte hållas ekonomiskt ansvarig för 
finansiering som deltagaren inte har tagit emot ensam.

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
dess egna skulder, om inte annat följer av 
de bestämmelser som rör fonden. 
Deltagarna ska se till att kommissionen 
eller finansieringsorganet informeras om 
alla händelser som kan påverka åtgärdens 
genomförande eller unionens intresse.

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
den finansiering som deltagaren har fått 
direkt, om inte annat följer av de 
bestämmelser som rör fonden. Deltagarna 
ska se till att kommissionen eller 
finansieringsorganet informeras om alla 
händelser som kan påverka åtgärdens 
genomförande eller unionens intresse.

Or. en

Motivering

Principen om ”egna skulder” måste förtydligas. Deltagare har gemensamt ansvar i projekt. 
Det måste undvikas att ”egna skulder” gäller en enda deltagare, när en annan deltagare 
missköter sig. En deltagare bör aldrig hållas ekonomiskt ansvarig för finansiering som 
deltagaren inte har tagit emot själv.
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Ändringsförslag 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
dess egna skulder, om inte annat följer av 
de bestämmelser som rör fonden. 
Deltagarna ska se till att kommissionen 
eller finansieringsorganet informeras om 
alla händelser som kan påverka åtgärdens 
genomförande eller unionens intresse.

2. Deltagarna ska inte göra några 
åtaganden som är oförenliga med 
bidragsavtalet. Om en deltagare underlåter 
att uppfylla sina skyldigheter i fråga om det 
tekniska genomförandet av åtgärden, ska 
övriga deltagare uppfylla skyldigheterna 
utan ytterligare unionsfinansiering, såvida 
inte kommissionen eller 
finansieringsorganet uttryckligen befriar 
dem från skyldigheten. Varje deltagares 
finansiella ansvar ska vara begränsat till 
dess egna skulder, om inte annat följer av 
de bestämmelser som rör fonden. 
Deltagarna ska se till att kommissionen 
eller finansieringsorganet informeras om 
alla allvarliga händelser som kan påverka 
åtgärdens genomförande eller unionens 
intresse.

Or. en

Ändringsförslag 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Deltagarna ska genomföra den åtgärden 
och vidta alla nödvändiga och rimliga 
åtgärder i detta syfte. De ska ha de 
lämpliga resurser som behövs och vid de 
tidpunkter som krävs för att genomföra 
åtgärden. Om det är nödvändigt för 
genomförandet av åtgärden, får de anlita 
tredje parter, inklusive underleverantörer, 
för att utföra vissa delar av åtgärden, eller 

3. Deltagarna ska genomföra den åtgärden 
och vidta alla nödvändiga och rimliga 
åtgärder i detta syfte. De ska ha de 
lämpliga resurser som behövs och vid de 
tidpunkter som krävs för att genomföra 
åtgärden. Om det är nödvändigt för 
genomförandet av åtgärden, får de anlita 
tredje parter, inklusive underleverantörer, 
för att utföra vissa delar av åtgärden, eller 



AM\907542SV.doc 155/160 PE492.762v01-00

SV

utnyttja resurser som ställs till förfogande 
av tredje parter genom naturabidrag enligt 
villkoren i bidragsavtalet. Deltagaren ska 
ensam ansvara inför kommissionen eller 
det berörda finansieringsorganet och inför 
de övriga deltagarna för det arbete som 
utförs.

utnyttja resurser som ställs till förfogande 
av tredje parter genom naturabidrag enligt 
villkoren i bidragsavtalet. Deltagaren ska 
ensam ansvara inför kommissionen eller 
det berörda finansieringsorganet och inför 
de övriga deltagarna för det arbete som 
utförs.

Or. en

Ändringsförslag 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet.

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet förutom i fall som inte kan 
förutses vid avtalets ikraftträdande. Ett 
förhandsgodkännande från 
kommissionen ska krävas och 
godkännandet kan inte nekas utan skäl.

Or. en

Motivering

Ett visst mått av flexibilitet krävs eftersom en strikt tillämpning av regeln kan äventyra 
åtgärdens resultat. Så länge som åtgärden och utvecklingen av forskningsverksamheten pågår 
kan det hända att ett visst mått av flexibilitet när det gäller underleverantörer för viss 
verksamhet krävs och att detta inte kunde förutses vid avtalets ikraftträdande.

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

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet.

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet förutom i fall som inte kan 
förutses vid avtalets ikraftträdande. Ett 
förhandsgodkännande från 
kommissionen ska krävas och 
godkännandet kan inte nekas utan skäl.

Or. en

Ändringsförslag 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
bidragsavtalet.

4. Tilldelning av underleverantörsavtal för 
genomförandet av vissa delar av åtgärden 
ska begränsas till de fall som anges i 
mallen för bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 384
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tredje parter som inte är underleverantörer 
får utföra delar av en deltagares arbete
inom åtgärden, förutsatt att den tredje 
parten och det arbete den ska utföra anges 
i bidragsavtalet.

Bedömning av ett visst potentiellt 
(anonymt) antal tredjepartspersoner som 
inte är underleverantörer, men som får 
utföra delar av arbetet under forskningens 
gång, kräver att deras andel anges i 
bidragsavtalet.
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Or. pl

Motivering

Projektsamordnaren kan inte fullt ut förutse problemen vid genomförandet, särskilt inte när 
det är fråga om insatser som inte har vetenskaplig betydelse.

Ändringsförslag 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Deltagare ska följa nationella lagar, 
bestämmelser och etiska regler i de länder 
där åtgärden kommer att genomföras. Vid 
behov ska deltagarna begära godkännande 
från berörda nationella eller lokala 
etikkommittéer innan åtgärden inleds.

9. Deltagare ska följa nationella lagar, 
bestämmelser och etiska regler i unionen 
och de associerade länder där åtgärden 
kommer att genomföras. Vid behov ska 
deltagarna begära godkännande från 
berörda nationella eller lokala 
etikkommittéer innan åtgärden inleds.
Åtgärder som genomförs av tredjeländer 
och finansieras av kommissionen ska vara 
förenliga med unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 386
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Deltagare ska följa nationella lagar, 
bestämmelser och etiska regler i de länder 
där åtgärden kommer att genomföras. Vid 
behov ska deltagarna begära godkännande 
från berörda nationella eller lokala 
etikkommittéer innan åtgärden inleds.

9. Deltagare ska följa nationella lagar, 
bestämmelser, etiska regler och principer 
om forskningsintegritet i de länder där 
åtgärden kommer att genomföras. Vid 
behov ska deltagarna begära godkännande 
från berörda nationella eller lokala 
etikkommittéer innan åtgärden inleds.

Or. en
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Ändringsförslag 387
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemmar av ett konsortium som 
vill delta i en åtgärd ska utse en av 
medlemmarna till samordnare vilken ska 
anges i bidragsavtalet.

1. De medlemmar av ett konsortium som 
vill delta i en åtgärd ska utse en av 
medlemmarna till samordnare vilken ska 
anges i bidragsavtalet.

Samordnaren ska vara den obligatoriska 
kontaktpunkten mellan medlemmarna i 
konsortiet, företräda konsortiet vid 
förbindelser med kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet och 
övervaka att medlemmarna i konsortiet 
uppfyller sina skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 388
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemmar av ett konsortium som 
vill delta i en åtgärd ska utse en av 
medlemmarna till samordnare vilken ska 
anges i bidragsavtalet.

1. De medlemmar av ett konsortium som 
vill delta i en åtgärd ska utse en av 
medlemmarna till samordnare vilken ska 
anges i bidragsavtalet.

Samordnaren ska vara 
huvudkontaktpunkt mellan medlemmarna 
i konsortiet, företräda konsortiet vid 
förbindelser med kommissionen eller de 
berörda finansieringsorganen och 
övervaka att medlemmarna i konsortiet 
uppfyller sina skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.
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Or. ro

Ändringsförslag 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De medlemmar av ett konsortium som 
deltar i en åtgärd ska ingå ett internt avtal 
(konsortieavtalet), utom i väl motiverade 
fall som anges i arbetsprogrammet, 
arbetsplanen eller i inbjudan att lämna 
förslag.

2. De medlemmar av ett konsortium som 
deltar i en åtgärd ska ingå ett internt avtal 
som fastställer konsortiemedlemmarnas 
rättigheter och skyldigheter
(konsortieavtalet). Detta ska emellertid 
inte förhindra enskilda medlemmar i 
konsortiet att inleda direkta samtal med 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet, särskilt när de har 
frågor som rör samordnarens handlande.

Or. en

Ändringsförslag 390
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska tillsammans med 
utlysningen av projektet offentliggöra 
riktlinjer för de viktigaste frågor som 
deltagarna kan reglera i sina 
konsortieavtal. 

Or. de

Motivering

Under den innevarande perioden har man många gånger redan arbetat med riktlinjer och 
exempel på konsortieavtal, ett koncept som har visat sig vara framgångsrikt. Därför bör det 
ingå som standard i reglerna för deltagande inom ramen för Horisont 2020.
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Ändringsförslag 391
Luigi Berlinguer

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Konsortiet får föreslå att en deltagare 
läggs till eller tas bort i enlighet med 
bestämmelserna i bidragsavtalet, under 
förutsättning att detta är i 
överensstämmelse med villkoren för 
deltagande, inte negativt påverkar 
åtgärdens genomförande och inte strider 
mot principen om likabehandling.

3. Konsortiet får föreslå att en deltagare 
läggs till eller tas bort eller byta 
samordnare i enlighet med 
bestämmelserna i bidragsavtalet och 
konsortieavtalet, under förutsättning att 
detta är i överensstämmelse med reglerna
för deltagande, inte negativt påverkar 
åtgärdens genomförande och inte strider 
mot principen om likabehandling.

Or. en


