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Ændringsforslag 577
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og, hvis det er relevant, 
finansieringsorganerne udpeger 
uafhængige eksperter til at bedømme 
forslagene eller til at rådgive eller bistå 
med:

1. Kommissionen og, hvis det er relevant, 
finansieringsorganerne opretter på 
grundlag af anmodninger fra 
medlemsstaterne en database i form af en 
liste over uafhængige videnskabelige 
eksperter, der repræsenterer de 
videnskabelige discipliner, som er 
medtaget i den relevante klassificering. 
Evaluatorer udvælges fra denne liste og 
skal sørge for:

Or. pl

Begrundelse

Indledningen skal præciseres.

Ændringsforslag 578
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen og, hvis det er relevant,
finansieringsorganerne udpeger 
uafhængige eksperter til at bedømme 
forslagene eller til at rådgive eller bistå 
med:

1. Kommissionen og 
finansieringsorganerne udpeger
uafhængige eksperter til at bedømme 
forslagene eller til at rådgive eller bistå 
med:

Or. en
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Ændringsforslag 579
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bedømmelse af forslagene (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 580
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kontrol med gennemførelsen af 
foranstaltninger, der gennemføres i 
henhold til forordning (EU) nr. XX/XX 
[Horisont 2020], og tidligere forsknings-
og/eller innovationsprogrammer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 581
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bedømmelse af forsknings- og 
innovationsprogrammerne

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. pl

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bedømmelse af forsknings- og 
innovationsprogrammerne

d) bedømmelse af de forsknings- og 
innovationsprogrammer, som udfører 
komparative undersøgelser med lande, der 
udmærker sig inden for bl.a. FoU

Or. en

Ændringsforslag 583
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udformningen af EU's forsknings- og 
innovationspolitik, herunder forberedelsen 
af fremtidige programmer.

e) udviklingen af EU's forsknings- og 
innovationspolitik, herunder forberedelsen 
af fremtidige programmer.

Or. pl

Begrundelse

Der bør nedsættes en gruppe af uafhængige eksperter i samråd med medlemsstaterne i form 
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af en database over navne, der er tilknyttet særlige videnskabelige discipliner.

Ændringsforslag 584
Hermann Winkler

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, herunder sprogkundskaber, der 
svarer til de opgaver, de skal løse. Dette vil 
bidrage til at sikre, at forslag til projekter, 
der indsendes på andre sprog end engelsk, 
også kan bedømmes. De pågældende 
eksperters færdigheder, erfaring og viden 
skal svare til prioriteringerne i det 
pågældende projekt. I de tilfælde, hvor 
uafhængige eksperter skal behandle 
klassificerede oplysninger, kræves den 
fornødne sikkerhedsgodkendelse inden 
udnævnelsen.

Or. de

Begrundelse

Navnlig SMV’er bør have mere end blot den teoretiske mulighed for at indsende projekter på 
andre sprog end engelsk. Sådanne ansøgninger har hidtil haft ringe muligheder for at lykkes, 
alene på grund af sproget. De eksperter, der bedømmer projekter under området ”Industrielt 
lederskab” bør også have erfaring på dette område. Det samme gælder for de to andre 
prioriteringer.

Ændringsforslag 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 2. Kriterierne for udvælgelse af 
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uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Når Kommissionen udpeger 
uafhængige eksperter, tilstræber den en 
afbalanceret sammensætning af 
ekspertgrupperne med hensyn til 
forskellige færdigheder, erfaring og 
viden, alt efter foranstaltningens område 
og en stærk inddragelse af de eksperter, 
der kommer fra industrisektoren. I de 
tilfælde, hvor uafhængige eksperter skal 
behandle klassificerede oplysninger, 
kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

Or. en

Begrundelse

Medens den første sætning referer til kriterierne for valg af den enkelte ekspert, understreger 
den anden sætning betydningen af en afbalanceret sammensætning af ekspertgrupper. For så 
vidt angår aktiviteterne under "Industrielt lederskab" og "Samfundsmæssige udfordringer" 
ville det være ønskeligt med en større inddragelse af evaluatorer fra den industrielle sektor, 
da evalueringsprocessen på nuværende tidspunkt er særdeles "orienteret mod den akademiske 
verden".

Ændringsforslag 586
Alyn Smith

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Når Kommissionen udpeger 
uafhængige eksperter, tilstræber den en 
afbalanceret sammensætning af 
ekspertgrupperne med hensyn til 
forskellige færdigheder, erfaring og 
viden, alt efter foranstaltningens område.
I de tilfælde, hvor uafhængige eksperter 
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skal behandle klassificerede oplysninger, 
kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

Or. en

Ændringsforslag 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Når Kommissionen udpeger 
uafhængige eksperter, tilstræber den en 
afbalanceret sammensætning af 
ekspertgrupperne med hensyn til 
forskellige færdigheder, erfaring, viden 
og køn. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

Or. en

Ændringsforslag 588
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Når Kommissionen udpeger 
uafhængige eksperter, tilstræber den en 
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oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

afbalanceret sammensætning af 
ekspertgrupperne med hensyn til 
forskellige færdigheder, erfaring, viden 
og køn, alt efter foranstaltningens 
område. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

Or. en

Ændringsforslag 589
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Ved udvælgelsen af eksperter skal 
der tages højde for behovet for at sikre en 
tværfaglig tilgang og afspejle en bred vifte 
af viden og synspunkter. I de tilfælde, hvor 
uafhængige eksperter skal behandle 
klassificerede oplysninger, kræves den 
fornødne sikkerhedsgodkendelse inden 
udnævnelsen.

Or. en

Ændringsforslag 590
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 2. Kriterierne for udvælgelse af 



PE492.788v01-00 10/125 AM\907844DA.doc

DA

uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. Når Kommissionen udvælger 
eksperter, skal den sikre en balance 
mellem forskellige interesseparters 
repræsentanter. I de tilfælde, hvor 
uafhængige eksperter skal behandle 
klassificerede oplysninger, kræves den 
fornødne sikkerhedsgodkendelse inden 
udnævnelsen.

Or. en

Begrundelse

Under det syvende rammeprogram skete det ofte, at der i ekspertpanelet var mangel på 
eksperter, som kom fra en industriel baggrund. Følgelig bør man anerkende behovet for at 
anvende flere eksperter som evaluatorer, da disse ved bedømmelsen af forslagene vedrørende 
forskningsaktiviteter ligeledes støtter den industrielle konkurrenceevne.

Ændringsforslag 591
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.
Der skal tages hensyn til kønsbalance, når 
der udpeges uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse, og at der er en rimelig kønsbalance 
og geografisk balance. I de tilfælde, hvor 
uafhængige eksperter skal behandle 
klassificerede oplysninger, kræves den 
fornødne sikkerhedsgodkendelse inden 
udnævnelsen.

Or. en

Ændringsforslag 593
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

2. Kriterierne for udvælgelse af 
uafhængige eksperter er, at de er opført på 
den i stk. 1 omhandlede liste, og at de er i 
besiddelse af færdigheder, erfaring og 
viden, der svarer til de opgaver, de skal 
løse. I de tilfælde, hvor uafhængige 
eksperter skal behandle klassificerede 
oplysninger, kræves den fornødne 
sikkerhedsgodkendelse inden udnævnelsen.

Or. pl

Begrundelse

Der bør nedsættes en gruppe af uafhængige eksperter i samråd med medlemsstaterne i form 
af en database over navne, der er tilknyttet særlige videnskabelige discipliner.
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Ændringsforslag 594
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af 
ansøgninger fra enkeltpersoner og 
indkaldelser henvendt til relevante 
organisationer såsom nationale 
forskningsorganer, forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af de videnskabelige 
discipliner, der indgår i ansøgninger
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Or. pl

Begrundelse

Der bør nedsættes en gruppe af uafhængige eksperter i samråd med medlemsstaterne i form 
af en database over navne, der er tilknyttet særlige videnskabelige discipliner.

Ændringsforslag 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale og regionale forskningsorganer, 
forsknings- og teknologiinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomhedsorganisationer og 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Or. en
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Ændringsforslag 596
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, universiteter, 
standardiseringsorganisationer, 
civilsamfundsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Or. en

Ændringsforslag 597
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Uafhængige eksperter findes og udvælges 
på grundlag af indkaldelser af ansøgninger 
fra enkeltpersoner og indkaldelser 
henvendt til relevante organisationer såsom 
nationale forskningsorganer, 
forskningsinstitutioner, universiteter, 
standardiseringsorganisationer eller 
virksomheder med henblik på at oprette en 
database med kandidater.

Or. es
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Begrundelse

En liste over organisationer, der bør involveres i udvælgelsen af eksperter, kan ikke være 
komplet uden universiteter.

Ændringsforslag 598
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen eller 
finansieringsorganet finder det 
hensigtsmæssigt, kan den udvælge enhver 
person med de fornødne færdigheder 
uden for databasen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtighed bør det forblive obligatorisk for eksperter at være opført i en 
fælles database.

Ændringsforslag 599
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen eller 
finansieringsorganet finder det 
hensigtsmæssigt, kan den udvælge enhver 
person med de fornødne færdigheder uden 
for databasen.

Hvis Kommissionen eller 
finansieringsorganet finder det 
hensigtsmæssigt, kan den udvælge enhver 
person med de fornødne færdigheder uden 
for databasen. Kommissionen underretter i 
behørigt omfang programudvalget om 
disse tilfælde.

Or. en
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Ændringsforslag 600
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen eller 
finansieringsorganet finder det 
hensigtsmæssigt, kan den udvælge enhver 
person med de fornødne færdigheder uden 
for databasen.

Hvis Kommissionen eller 
finansieringsorganet finder det 
hensigtsmæssigt, og idet der tages behørigt 
hensyn til det pågældende emnes særlige 
karakter, kan den udvælge enhver ekspert
med de fornødne færdigheder uden for 
databasen.

Or. es

Begrundelse

Dette vil begrænse antallet af sager, hvor Kommissionen eller finansieringsorganet kan 
indkalde eksperter, som ikke er i databasen.

Ændringsforslag 601
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst to femtedele af medlemmerne i 
hvert bedømmelsespanel i forbindelse med 
et Horisont 2020-projekt – med 
undtagelse af de projekter, der falder 
under Det Europæiske Forskningsråd –
skal være industrirepræsentanter med 
passende ekspertise. Mindst to femtedele 
af medlemmerne i hvert 
bedømmelsespanel i forbindelse med et 
Horisont 2020-projekt, der tager særligt 
sigte på SMV’er, skal være 
SMV-repræsentanter, og en femtedel skal 
hentes fra resten af industrien, i begge 
tilfælde skal medlemmerne besidde den 
passende ekspertise.
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Or. nl

Ændringsforslag 602
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig interessebalance, kønsbalance og 
geografisk spredning, når der udvælges 
uafhængige eksperter. Kommissionen 
sikrer især, at ingen særlige interesser 
repræsenterer mere end en tredjedel af 
ikke-statslige eksperter. Der træffes 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
forhindre, at ekspertgrupper fanges i 
private og/eller kommercielle interesser.

Or. en

Ændringsforslag 603
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig interessebalance samt kønsbalance 
og geografisk spredning, når der udvælges 
uafhængige eksperter. Der træffes navnlig 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
forhindre, at ekspertgrupper fanges i 
private og/eller kommercielle interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 604
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter, ligeledes for at sikre, at ingen 
særlige interessegrupper er 
overrepræsenteret, hvilket kan bringe 
beslutningsprocessens upartiskhed i fare.

Or. es

Begrundelse

Dette er for at understrege betydningen af at opnå en rimelig balance, når der udpeges 
uafhængige eksperter og derved sikre, at der ikke er interessekonflikter.

Ændringsforslag 605
András Gyürk

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at sikre en 
rimelig kønsbalance og geografisk balance 
i videst muligt omfang, når der udvælges 
uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 606
Edit Herczog

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at sikre en 
rimelig kønsbalance og geografisk balance 
i videst muligt omfang, når der udvælges 
uafhængige eksperter.

Or. en

Begrundelse

Visse afvigelser i medlemsstaternes deltagelse kan ikke udelukkende skyldes forskellige 
niveauer af topkvalitet og indebærer, at der også kan være et problem med lobbyvirksomhed 
under bedømmelsen af forslagene. Uanset om et sådant problem er ægte eller ej, er faktum, at 
forskere mærker det, så det skal sikres, at der ikke er nogen skygge af tvivl om 
bedømmelsesproceduren. Den mest hensigtsmæssige løsning ville være at sikre en korrekt 
geografisk fordeling af evaluatorer.

Ændringsforslag 607
Romana Jordan

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at sikre en 
rimelig kønsbalance og geografisk balance 
i videst muligt omfang, når der udvælges 
uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 608
Anna Záborská, Jan Březina

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig balance mellem mænd og kvinder 
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spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

og geografisk spredning, når der udvælges 
uafhængige eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 609
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at sikre en 
rimelig kønsbalance, når der udvælges 
uafhængige eksperter.

Or. en

Begrundelse

Ligesom i det syvende forskningsrammeprogram er balancen mellem mænd og kvinder blandt 
evaluatorer en grundlæggende målsætning, som svarer til artikel 15 i forordningen om 
Horisont 2020. På den anden side er geografisk balance ikke et grundlæggende princip, 
hvilket Horisont 2020 skal respektere.

Ændringsforslag 610
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance, balance mellem 
medlemsstaterne og geografisk spredning, 
når der udvælges uafhængige eksperter.

Or. ro
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Ændringsforslag 611
Marita Ulvskog

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der træffes foranstaltninger til at opnå en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Der træffes foranstaltninger til at sikre en 
rimelig kønsbalance og geografisk 
spredning, når der udvælges uafhængige 
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 612
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om.

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om, 
begyndende med at eksperterne skal 
offentliggøre deres fuldstændige 
oplysninger om erhvervsmæssig 
virksomhed og finansielle interesser.
Interessenter eller personer med 
interessekonflikter må ikke deltage "i 
deres personlige egenskab".

Or. en

Ændringsforslag 613
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om.

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om, 
herunder skal eksperterne offentliggøre 
deres fuldstændige oplysninger om 
erhvervsmæssig virksomhed og finansielle 
interesser, såsom patenter og 
aktiebesiddelser. Interessenter eller 
personer med interessekonflikter må ikke 
deltage "i deres personlige egenskab".

Or. en

Ændringsforslag 614
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om.

3. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer de nødvendige 
skridt til at sikre, at eksperter ikke stilles 
over for interessekonflikter i forbindelse 
med de emner, de skal udtale sig om.
Denne risiko kan bl.a. udelukkes ved at 
offentliggøre en erklæring om 
erhvervsmæssig virksomhed og finansielle 
interesser.

Or. es

Begrundelse

På dette område er der behov for oplysninger, der retfærdiggør de afgørelser, som 
Kommissionen eller finansieringsorganet har truffet, således at der ikke længere er tale om 
interessekonflikte.
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Ændringsforslag 615
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udnævnelsen af eksperter kan tage form 
af en rammeaftale, der gælder for hele 
løbetiden for Horisont 2020, med særlige 
arbejdsopgaver.

4. Udnævnelsen af eksperter skal senest 
finde sted inden udgangen af 2013 og kan 
tage form af en rammeaftale, der gælder 
for hele løbetiden for Horisont 2020, med 
særlige arbejdsopgaver, der omfatter en 
foreløbig vurdering af projektet, en 
vurdering af dets gennemførelse og en 
afsluttende vurdering.

Or. pl

Begrundelse

I betragtning af at Horisont 2020 påbegyndes den 1. januar 2014, bør den uafhængige 
ekspertgruppe med ansvar for beslutningstagningen allerede være på plads på den dato.

Ændringsforslag 616
Adam Gierek

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Navnene på de eksperter, der udpeges i 
deres personlige egenskab, og som har 
bistået Kommissionen eller 
finansieringsorganerne med 
gennemførelsen af forordning (EU) nr. 
XX/XX [Horisont 2020] og afgørelse nr. 
XX/XX/EU [særprogrammet], 
offentliggøres mindst en gang om året på 
Kommissionens eller finansieringsorganets 
websted. Eksperternes navne indsamles, 
behandles og offentliggøres i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/2001.

5. Navnene på de uafhængige eksperter –
sammen med de videnskabelige 
discipliner, de repræsenterer – som har 
bistået Kommissionen eller 
finansieringsorganerne med 
gennemførelsen af forordning (EU) nr. 
XX/XX [Horisont 2020] og afgørelse nr. 
XX/XX/EU [særprogrammet], 
offentliggøres efter deres udnævnelse i 
perioden før Horisont 2020 påbegyndes, 
og listerne skal efterfølgende ajourføres 
mindst en gang om året på Kommissionens 
eller finansieringsorganets websted. 
Eksperternes navne indsamles, behandles 
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og offentliggøres i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 45/2001.

Or. pl

Begrundelse

Der er en tydelig sammenhæng mellem oprettelsen af en ajourført liste over eksperter på en 
seriøs og velovervejet måde og gennemsigtighed i Horisont 2020’s tildeling af støtte.

Ændringsforslag 617
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og hvis disse fælles 
resultater ikke kan opdeles med henblik 
på at søge om, erhverve eller bevare den 
tilsvarende patentbeskyttelse eller andre 
intellektuelle ejendomsrettigheder, kan 
deltagerne beslutte at overdrage 
ejendomsrettighederne til resultaterne til 
én af deltagerne, eller de kan bevare 
fælles ejerskab af disse resultater. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

Or. de

Begrundelse

Deltagelsesreglerne bør dække de tilfælde, hvor resultaterne ikke kan opdeles, og hvor 
deltagerne har fælles ejerskab.

Ændringsforslag 618
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og hvis det ikke er 
muligt at opdele sådanne fælles 
opfindelser, design eller arbejde med 
henblik på at søge om, erhverve eller 
bevare den relevante patentbeskyttelse 
eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, kan de beslutte at 
overdrage ejerskabet af disse resultater til 
én af deltagerne, eller de kan bevare 
fælles ejerskab af disse resultater. I 
tilfælde af fælles ejendomsret indgår 
medejerne en aftale om, hvordan den fælles 
ejendomsret skal fordeles og forvaltes i 
overensstemmelse med deres forpligtelser i 
tilskudsaftalen.

Or. en

Begrundelse

For klarhedens skyld bør det præciseres, at deltagerne også har muligheden for at overdrage 
de fælles resultater til én deltager.

Ændringsforslag 619
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, eller 
hvis det ikke er muligt at opdele sådanne 
fælles resultater med henblik på at 
erhverve og/eller bevare den relevante 
patentbeskyttelse eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, ejes disse resultater 
af deltagerne i fællesskab. Medejerne 
indgår en aftale om, hvordan den fælles 
ejendomsret skal fordeles og forvaltes i 
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overensstemmelse med deres forpligtelser i 
tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 620
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, eller 
hvis det ikke er muligt at opdele sådanne 
fælles opfindelser, design eller arbejder 
med henblik på at søge om, erhverve eller 
bevare den relevante patentbeskyttelse 
eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, ejes disse resultater 
af deltagerne i fællesskab. Medejerne 
indgår en aftale om, hvordan den fælles 
ejendomsret skal fordeles og forvaltes i 
overensstemmelse med deres forpligtelser i 
tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 621
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og hvis det ikke er 
muligt at opdele sådanne fælles 
opfindelser, design eller arbejder med 
henblik på at søge om, erhverve og/eller 
bevare den relevante patentbeskyttelse 
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forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

eller andre intellektuelle 
ejendomsrettigheder, ejes disse resultater 
af deltagerne i fællesskab. Medejerne 
indgår en aftale om, hvordan den fælles 
ejendomsret skal fordeles og forvaltes i 
overensstemmelse med deres forpligtelser i 
tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, kan de 
beslutte at overdrage ejerskabet til én af 
deltagerne, eller de kan eje disse resultater 
i fællesskab. I tilfælde af fælles 
ejendomsret indgår medejerne en aftale 
om, hvordan den fælles ejendomsret skal 
fordeles og forvaltes i overensstemmelse 
med deres forpligtelser i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 623
Angelika Niebler

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 

2. Hvis resultaterne frembringes af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
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den fælles ejendomsret skal fordeles og 
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

den fælles ejendomsret skal fordeles,
og/eller hvordan den fælles ejendomsret 
skal forvaltes i overensstemmelse med 
deres forpligtelser i tilskudsaftalen.

Or. de

Ændringsforslag 624
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis resultaterne er frembragt af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles og
forvaltes i overensstemmelse med deres 
forpligtelser i tilskudsaftalen.

2. Hvis resultaterne frembringes af flere 
deltagere i fællesskab, og deres respektive 
andele i arbejdet ikke kan fastslås, ejes 
disse resultater af deltagerne i fællesskab. 
Medejerne indgår en aftale om, hvordan 
den fælles ejendomsret skal fordeles,
og/eller hvordan den fælles ejendomsret 
skal forvaltes i overensstemmelse med 
deres forpligtelser i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 625
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de 
fællesejede resultater, uden ret til at give 
underlicenser, under forudsætning af, at:

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at anvende deres 
fællesejede forgrundsviden for ikke-
kommercielle formål såsom intern 
forskning og uddannelse uden at skulle 
betale royalties og uden at indhente 
forudgående samtykke fra de andre 
medejere.
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Or. en

Ændringsforslag 626
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de 
fællesejede resultater, uden ret til at give 
underlicenser, under forudsætning af, at:

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udnytte de fællesejede 
resultater, som den pågældende medejer 
anser for at være egnet til interne 
ikke-kommercielle forskningsformål, på 
et ikke-eksklusivt grundlag og uden at 
skulle betale royalties og udstede ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter til at 
udnytte de fællesejede resultater, uden ret 
til at give underlicenser, under 
forudsætning af, at:

Or. en

Ændringsforslag 627
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de 
fællesejede resultater, uden ret til at give 
underlicenser, under forudsætning af, at:

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udnytte deres 
fællesejede resultater, herunder at udstede 
ikke-eksklusive licenser til tredjeparter, 
uden ret til at give underlicenser, under 
forudsætning af, at:

Or. en
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Ændringsforslag 628
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de 
fællesejede resultater, uden ret til at give 
underlicenser, under forudsætning af, at:

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter for at udnytte de 
fællesejede resultater, herunder 
rettigheder, men uden ret til at give 
underlicenser.

Or. en

Begrundelse

Udkastet til reglerne om fælles ejendomsret, navnlig standardordningen med forudgående 
meddelelse om og kompensation for ikke-eksklusiv licensudstedelse til tredjeparter, vil skabe 
betydelige hindringer for anvendelsen af fællesejede intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Muligheden for “fælles ejendomsret” vil derfor modvirke forskningssamarbejde. Det bør 
overlades til deltagerne at nå frem til en bedre egnet aftale, der er baseret på en ordning, som 
tilskynder til anvendelsen af forskningsresultaterne.

Ændringsforslag 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de 
fællesejede resultater, uden ret til at give 
underlicenser, under forudsætning af, at:

Medmindre parterne bliver enige om andet 
i aftalen om fælles ejendomsret, har hver af 
medejerne ret til at udstede ikke-eksklusive 
licenser til tredjeparter til at udnytte de 
fællesejede resultater, under forudsætning 
af, at:

Or. en
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Ændringsforslag 630
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de andre medejere på forhånd 
meddeles herom

udgår

Or. en

Ændringsforslag 631
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de andre medejere på forhånd 
meddeles herom

udgår

Or. en

Ændringsforslag 632
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de andre medejere får en rimelig 
kompensation.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 633
Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de andre medejere får en rimelig 
kompensation.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de andre medejere får en rimelig
kompensation.

b) Såfremt der kræves kompensation fra 
de andre medejere for at udstede ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter med 
henblik på at udnytte de fællesejede 
resultater, skal denne kompensation være 
rimelig.

Or. en

Ændringsforslag 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de andre medejere får en rimelig 
kompensation.

b) på rimelige vilkår

Or. en
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Ændringsforslag 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Uanset stk. 1, 2 og 3 kan deltagerne 
blive enige om forskellige ordninger for 
ejerskab af resultaterne.

Or. fr

Begrundelse

Denne ændring vil muliggøre en vis fleksibilitet for partnere, der kan blive enige om 
specifikke vilkår for ejerskab af resultaterne. Dette er navnlig vigtigt for SMV'er. Hvis der i 
forbindelse med en foranstaltning er behov for en særlig ekspertise eller teknologi, som er 
blandt en SMV’s væsentligste aktiver, skal denne kunne bevare markedsføringsrettighederne 
til dette aktiv for at kunne forblive konkurrencedygtig.

Ændringsforslag 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultaterne kan anvendes 
kommercielt eller industrielt, skal ejeren 
undersøge muligheden for beskyttelse, og 
hvis det under omstændighederne er 
begrundet, beskytte dem tilstrækkeligt i en 
passende periode, med en passende 
geografisk dækning og med behørig 
hensyntagen til egne berettigede interesser 
og de berettigede interesser, især 
kommercielle interesser, som de andre 
deltagere i den pågældende foranstaltning 
har.

1. Hvis resultaterne kan anvendes 
kommercielt eller industrielt, kan ejeren 
undersøge muligheden for beskyttelse, og 
hvis det under omstændighederne er 
begrundet, beskytte dem tilstrækkeligt i en 
rimelig periode, med en passende 
geografisk dækning og med behørig 
hensyntagen til offentlighedens interesse, 
egne berettigede interesser og de 
berettigede interesser, især kommercielle 
interesser, som de andre deltagere i den 
pågældende foranstaltning har.

Or. en
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Ændringsforslag 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis resultaterne kan anvendes 
kommercielt eller industrielt, skal ejeren 
undersøge muligheden for beskyttelse, og 
hvis det under omstændighederne er 
begrundet, beskytte dem tilstrækkeligt i en 
passende periode, med en passende 
geografisk dækning og med behørig 
hensyntagen til egne berettigede interesser 
og de berettigede interesser, især
kommercielle interesser, som de andre 
deltagere i den pågældende foranstaltning 
har.

1. Hvis resultaterne kan anvendes eller 
med rimelighed kan forventes at blive 
anvendt kommercielt eller industrielt, skal 
ejeren undersøge muligheden for 
beskyttelse, og hvis det under 
omstændighederne er begrundet, beskytte 
dem tilstrækkeligt i en passende periode, 
med en passende geografisk dækning og 
med behørig hensyntagen til egne 
berettigede interesser og de berettigede 
interesser, især kommercielle interesser, 
som de andre deltagere i den pågældende 
foranstaltning har.

Or. en

Ændringsforslag 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, og med mindre 
deltagerne sigter på at overføre dem til en 
anden juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller associeret land med 
henblik på beskyttelse, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet 

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
herom, inden disse resultater formidles. 
Kommissionen, på vegne af EU, eller 
finansieringsorganet kan tage påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf 
under hensyntagen til offentlighedens 
interesse og med henblik på at maksimere 
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herom, inden disse resultater formidles. 
Kommissionen, på vegne af EU, eller 
finansieringsorganet kan tage påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

formidlingen af resultaterne. 

Or. en

Ændringsforslag 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
udnyttelse, og med mindre deltagerne 
sigter på at overføre dem til en anden 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller associeret land med henblik på 
beskyttelse, meddeler de Kommissionen 
eller finansieringsorganet herom, inden 
disse resultater formidles. Kommissionen, 
på vegne af EU, eller finansieringsorganet 
kan tage påtage sig ejerskabet af disse 
resultater og træffe de nødvendige skridt til 
beskyttelse heraf.

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
udnyttelse, og med mindre deltagerne 
sigter på at overføre dem til en anden 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller associeret land med henblik på 
beskyttelse, meddeler de Kommissionen 
eller finansieringsorganet herom, inden 
disse resultater formidles. Kommissionen, 
på vegne af EU, eller finansieringsorganet 
kan, med samtykke fra den 
rettighedshavende deltager, påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

Or. en

Ændringsforslag 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1



AM\907844DA.doc 35/125 PE492.788v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
udnyttelse, og med mindre deltagerne 
sigter på at overføre dem til en anden 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller associeret land med henblik på 
beskyttelse, meddeler de Kommissionen 
eller finansieringsorganet herom, inden 
disse resultater formidles. Kommissionen, 
på vegne af EU, eller finansieringsorganet 
kan tage påtage sig ejerskabet af disse 
resultater og træffe de nødvendige skridt til 
beskyttelse heraf.

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
eller industriel udnyttelse, og med mindre 
deltagerne sigter på at overføre dem til en 
anden juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller associeret land med 
henblik på beskyttelse, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
herom, inden disse resultater formidles. 
Kommissionen, på vegne af EU, eller 
finansieringsorganet kan tage påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf.

Or. en

Ændringsforslag 642
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
udnyttelse, og med mindre deltagerne 
sigter på at overføre dem til en anden 
juridisk enhed etableret i en medlemsstat 
eller associeret land med henblik på 
beskyttelse, meddeler de Kommissionen 
eller finansieringsorganet herom, inden 
disse resultater formidles. Kommissionen, 
på vegne af EU, eller finansieringsorganet 
kan tage påtage sig ejerskabet af disse 
resultater og træffe de nødvendige skridt til 
beskyttelse heraf.

2. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, ikke har til hensigt at beskytte 
deres resultater af andre årsager end 
uforenelighed med EU- eller national lov 
eller manglende potentiale for kommerciel 
eller industriel udnyttelse, og med mindre 
deltagerne sigter på at overføre dem til en 
anden juridisk enhed etableret i en 
medlemsstat eller associeret land med 
henblik på beskyttelse, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
herom, inden disse resultater formidles. 
Kommissionen, på vegne af EU, eller 
finansieringsorganet kan tage påtage sig 
ejerskabet af disse resultater og træffe de 
nødvendige skridt til beskyttelse heraf.
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Or. en

Ændringsforslag 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de 
kan påvise, at det vil gøre betydelig skade 
på deres berettigede interesser. Der må 
ikke finde formidling af disse resultater 
sted, før Kommissionen eller 
finansieringsorganet har truffet en 
afgørelse herom eller besluttet, at de vil 
påtage sig ejerskab og har truffet de 
nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af 
resultaterne. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de 
kan påvise, at det vil gøre betydelig skade 
på deres berettigede interesser. Der må 
ikke finde formidling af disse resultater 
sted, før Kommissionen eller 
finansieringsorganet har truffet en 
afgørelse om, hvorvidt de vil påtage sig 
ejerskab eller ej, og, i det omfang det er 
relevant, har truffet de skridt til at sikre 
beskyttelse af resultaterne. Fristerne herfor 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 644
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de 
kan påvise, at det vil gøre betydelig skade 
på deres berettigede interesser. Der må 
ikke finde formidling af disse resultater 
sted, før Kommissionen eller 
finansieringsorganet har truffet en 
afgørelse herom eller besluttet, at de vil 
påtage sig ejerskab og har truffet de 
nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af 
resultaterne. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

Deltagerne kan kun afvise dette, hvis de 
kan påvise, at det vil gøre betydelig skade 
på deres berettigede interesser. Der må 
ikke finde formidling af disse resultater 
sted, før Kommissionen eller 
finansieringsorganet har truffet en 
afgørelse herom eller besluttet, at de vil 
påtage sig ejerskab og har truffet de 
nødvendige skridt til at sikre beskyttelse af 
resultaterne. Fristerne herfor fastsættes i 
standardaftalen om tilskud.
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Or. en

Ændringsforslag 645
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, har til hensigt at ophøre med 
at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, meddeler de 
Kommissionen herom. Deltagerne kan kun 
afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil 
gøre betydelig skade på deres berettigede 
interesser. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, har til hensigt at ophøre med 
at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse senest fem år efter, 
foranstaltningen er afsluttet, meddeler de 
Kommissionen eller finansieringsorganet
herom, som med den rettighedshavende 
deltagers samtykke kan fortsætte eller 
forlænge beskyttelsen ved at overtage 
ejerskabet af den. Kommissionen eller 
finansieringsorganet træffer denne 
afgørelse inden for 45 dage. Deltagerne 
kan kun afvise dette, hvis de kan påvise, at 
det vil gøre betydelig skade på deres 
berettigede interesser. Fristerne herfor 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU- 3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
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finansiering, har til hensigt at ophøre med 
at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale 
for kommerciel udnyttelse, meddeler de 
Kommissionen herom. Deltagerne kan kun 
afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil 
gøre betydelig skade på deres berettigede 
interesser. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

finansiering, har til hensigt at ophøre med 
at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse, 
meddeler de Kommissionen eller 
finansieringsorganet herom, som kan 
fortsætte eller forlænge beskyttelsen ved at 
overtage ejerskabet af den. Deltagerne kan 
kun afvise dette, hvis de kan påvise, at det 
vil gøre betydelig skade på deres 
berettigede interesser. Fristerne herfor 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Årsagerne til, at en deltager har til hensigt at opgive beskyttelsen eller ikke at søge om 
forlængelse af beskyttelsen, er ikke relevante for, om Kommissionen eller 
finansieringsorganet bør beslutte at fortsætte eller forlænge beskyttelsen eller ej.

Ændringsforslag 647
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, har til hensigt at ophøre med 
at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, meddeler de 
Kommissionen herom. Deltagerne kan kun 
afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil 
gøre betydelig skade på deres berettigede 
interesser. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

3. Hvis deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, har til hensigt at ophøre med 
at beskytte resultaterne eller ikke søge 
forlængelse af en sådan beskyttelse af 
andre årsager end manglende potentiale for 
kommerciel udnyttelse, meddeler de 
Kommissionen herom. Deltagerne kan kun 
afvise dette, hvis de kan påvise, at det vil 
gøre betydelig skade på deres berettigede 
interesser. Fristerne herfor fastsættes i 
standardaftalen om tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 648
Britta Thomsen
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, skal gøre deres bedste for at 
udnytte de resultater, som de ejer, i fortsat 
forskning eller kommercielt øjemed, eller 
få en anden juridisk enhed til at udnytte 
dem til disse formål, især ved overførsel og 
licensudstedelse i henhold til artikel 41.

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, skal gøre deres bedste for at 
udnytte de resultater, som de ejer, i fortsat 
forskning eller kommercielt øjemed, eller 
få en anden juridisk enhed til at udnytte 
dem til disse formål, især ved overførsel og 
licensudstedelse i henhold til artikel 41.
Dette kan f.eks. gøres gennem aktiviteter 
såsom standardisering.

Or. en

Begrundelse

Standardisering spiller en væsentlig rolle i forbindelse med udbredelsen af 
forskningsresultater og bør følgelig nævnes udtrykkeligt.

Ændringsforslag 649
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, skal gøre deres bedste for at 
udnytte de resultater, som de ejer, i fortsat 
forskning eller kommercielt øjemed, eller 
få en anden juridisk enhed til at udnytte 
dem til disse formål, især ved overførsel og 
licensudstedelse i henhold til artikel 41.

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, skal gøre deres bedste for at 
udnytte de resultater, som de ejer, eller få 
en anden juridisk enhed til at udnytte dem 
til disse formål, især ved overførsel og 
licensudstedelse i henhold til artikel 41.

Or. en

Begrundelse

Se indsættelsen af en mere fuldstændig definition af begrebet “udnyttelse” i artikel 2 for alle 
deltagelsesreglerne.
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Ændringsforslag 650
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, skal gøre deres bedste for at 
udnytte de resultater, som de ejer, i fortsat 
forskning eller kommercielt øjemed, eller 
få en anden juridisk enhed til at udnytte 
dem til disse formål, især ved overførsel og 
licensudstedelse i henhold til artikel 41.

1. Alle deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, skal gøre deres bedste for at 
udnytte de resultater, som de ejer, i fortsat 
forskning, udvikling, innovation eller 
kommercielt øjemed, eller få en anden 
juridisk enhed til at udnytte dem til disse 
formål, især ved overførsel og 
licensudstedelse i henhold til artikel 41.

Or. en

Ændringsforslag 651
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne 
supplerende forpligtelser anføres i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Supplerende udnyttelsesforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne 
supplerende forpligtelser anføres i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.
Hvis arbejdsprogrammet har til formål at 
løse store samfundsmæssige udfordringer 
(sundhed, klima, biodiversitet), skal 
udnyttelse, overførsel og licensudstedelse 
af resultater ske i overensstemmelse med 
principperne i ”Global Access Licensing”, 
således at der sikres en størst mulig 
anvendelse af innovative løsninger i 
bedste offentlige interesse, og at adgangen 
til forskningsresultater fremmes for de 
berørte parter.

Or. en
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Ændringsforslag 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af restriktionerne som 
følge af beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, sikkerhedsregler eller 
berettigede kommercielle interesser, 
formidler deltagerne på egnede måder 
deres egne resultater så hurtigt som muligt. 
Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

2. Med forbehold af restriktionerne som 
følge af beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, sikkerhedsregler eller 
berettigede kommercielle interesser, 
formidler deltagerne på egnede måder 
deres egne resultater så hurtigt som muligt. 
Fristerne herfor fastsættes i tilskudsaftalen.
For så vidt angår store samfundsmæssige 
udfordringer (sundhed, klima, 
biodiversitet), skal licensudstedelsen af 
resultater til tredjeparter som standard 
foregå på ikke-eksklusive betingelser for 
at skabe øjeblikkelig konkurrence og 
derved fremme den globale 
tilgængelighed.

Or. en

Ændringsforslag 653
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Supplerende formidlingsforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen.

Supplerende formidlingsforpligtelser kan 
fastsættes i tilskudsaftalen. Sådanne 
supplerende forpligtelser anføres i 
arbejdsprogrammet eller arbejdsplanen.

Or. en
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Ændringsforslag 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, skal der
tilskyndes til fri adgang.

Or. en

Begrundelse

Som hovedregel skal der gives fri adgang til forskningspublikationer ved at finansiere 
udgifterne til fri onlineadgang til disse publikationer. Den fri adgang skal imidlertid 
begrænses til forskningspublikationer. For så vidt angår adgang og fri adgang til resultater, 
se ændringsforslag 85 i ordførerens udkast til betænkning.

Ændringsforslag 655
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Denne ordning 
skal være automatisk med henblik på at 
sikre fri onlineadgang for offentligheden 
til EU-finansierede 
forskningspublikationer så snart som 
muligt eller under alle omstændigheder 
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frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

senest seks måneder efter, de er blevet 
offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. 
Eventuelle omkostninger i forbindelse 
med at stille en sådan adgang til rådighed 
dækkes af EU-midler. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder, f.eks. skal forskningsresultater 
inden for folkesundheden være frit 
tilgængelige, når der er tvingende grunde, 
som vedrører offentlighedens interesse.

Or. es

Begrundelse

Der skal automatisk være åben onlineadgang til EU-forskningspublikationer så hurtigt som 
muligt eller under alle omstændigheder senest seks måneder efter, de er blevet offentliggjort i 
et videnskabeligt tidsskrift.

Ændringsforslag 656
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret som standardpolitik undtagen i 
tilfælde, hvor det er tilstrækkeligt 
begrundet og i øvrigt er angivet i de vilkår 
og betingelser, der er fastsat i 
tilskudsaftalen. Gratis og offentlig 
onlineadgang til EU-finansierede 
forskningspublikationer for Unionens 
borgere og virksomheder senest seks 
måneder efter, de er blevet offentliggjort i 
et videnskabeligt tidsskrift med peer 
review skal være standardmodellen. Alle 
omkostninger i forbindelse med den fri 
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adgang kan i påkommende tilfælde 
dækkes af de relevante EU-midler. 
Digitale infrastrukturers og arkivers rolle 
og drift for synligheden og formidlingen 
af Horisont 2020-forskningsresultater bør 
styrkes. Hvad angår formidling af andre 
resultater, herunder forskningsdata, 
fastsættes vilkår og betingelser i 
tilskudsaftalen, i henhold til hvilken der 
gives fri adgang til sådanne resultater, især 
inden for ERC's frontlinjeforskning eller 
andre relevante områder.

Or. en

Ændringsforslag 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret som standardpolitik med det 
formål at få gratis og offentlig 
onlineadgang til EU-finansierede 
forskningspublikationer så hurtigt som 
muligt og under alle omstændigheder 
senest seks måneder efter, de er blevet 
offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift 
med peer review, og på de vilkår og 
betingelser, der er fastsat i tilskudsaftalen. 
Hvad angår formidling af andre resultater, 
herunder forskningsdata, fastsættes vilkår 
og betingelser i tilskudsaftalen, i henhold 
til hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre områder af 
offentlig interesse såsom folkesundhed, 
miljø eller andre store samfundsmæssige 
interesser.

Or. en
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Ændringsforslag 658
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
videnskabelige publikationer, gælder den 
frie brugsret på de vilkår og betingelser, 
der er fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, gælder standardaftalen 
om tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 659
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret som standardpolitik med det 
formål at få gratis og offentlig 
onlineadgang til EU-finansierede 
forskningspublikationer senest seks 
måneder efter, de er blevet offentliggjort i 
et videnskabeligt tidsskrift med peer 
review, på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri digital adgang til 
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sådanne resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 660
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, som beskriver, 
fortolker eller analyserer data, viden eller 
oplysninger, der er frembragt som et 
direkte resultat af Horisont 2020-
finansiering, kan den frie holdbare 
brugsret gælde på de vilkår og betingelser, 
der er fastsat i tilskudsaftalen.. Hvad angår 
formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives holdbar fri adgang til 
sådanne resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 661
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 

Hvis resultaterne formidles via 
forskningspublikationer, gælder den frie 
brugsret på de vilkår og betingelser, der er 
fastsat i tilskudsaftalen. Hvad angår 
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formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater, især inden for ERC's 
frontlinjeforskning eller andre relevante 
områder.

formidling af andre resultater, herunder 
forskningsdata, fastsættes vilkår og 
betingelser i tilskudsaftalen, i henhold til 
hvilken der gives fri adgang til sådanne 
resultater. Den fri adgang til 
forskningsresultater skal være begrænset 
for at sikre, at de intellektuelle 
ejendomsrettigheder beskyttes, især med 
hensyn til tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 662
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslagene skal indeholde en 
dataforvaltningsplan og en 
datadelingsplan for at sikre, at 
forskningsdata forvaltes og gøres 
tilgængelige så bredt og så frit som 
muligt, således at offentligheden kan få 
størst mulig gavn heraf, samtidig med at 
det anerkendes, at der ved deling altid 
skal tages højde for at forbedre den 
langsigtede værdi af dataene, hvilket kan 
kræve en begrænset periode med 
eksklusiv anvendelse af 
forskningsresultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslagene skal indeholde en 
forvaltningsplan og en delingsplan for 
data og andre resultater for at sikre, at de 
gøres tilgængelige så bredt og så frit som 
muligt, samtidig med at det anerkendes, at 
der kan være behov for en begrænset 
periode med eksklusiv anvendelse af 
forskningsresultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Åben adgang til forskningspublikationer, 
som offentliggøres efter et projekts 
løbetid, skal støttes gennem et fast beløb, 
der skal betales ved et projekts afslutning.

Or. en

Begrundelse

Da publikationsaktiviteterne ofte ikke påbegyndes før afslutningen på det egentlige projekt 
(hvorunder formidlingsaktiviteterne vil være dækket af projektfinansieringen), skal der stilles 
midler til rådighed, som dækker formidlingsomkostningerne og omkostningerne i forbindelse 
med den fri adgang, efter et projekts afslutning. Med henblik på at undgå et indviklet system 
til godtgørelse anses et fast beløb, der skal betales ved projektets afslutning, som den mest 
realistiske mulighed for at opnå dette.

Ændringsforslag 665
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For korrekt at kunne forvalte og gøre 
forskningsdata med fri adgang 
tilgængelige skal Kommissionen oprette 
og forvalte et europæisk 
onlineforskningsbibliotek med fri adgang.

Or. en

Ændringsforslag 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter. De andre deltagere 
kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre 
indsigelse, hvis de finder, at deres 
berettigede interesser i forhold til deres 
resultater eller baggrundsviden kan blive 
påført betydelig skade i forbindelse med 
den planlagte formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter, medmindre andet 
er aftalt i konsortieaftalen. De andre 
deltagere kan, når de har modtaget 
meddelelsen, gøre indsigelse, hvis de 
finder, at deres berettigede interesser i 
forhold til deres resultater eller 
baggrundsviden kan blive påført betydelig 
skade i forbindelse med den planlagte 
formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter. De andre deltagere 
kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre 
indsigelse, hvis de finder, at deres 
berettigede interesser i forhold til deres 
resultater eller baggrundsviden kan blive 
påført betydelig skade i forbindelse med 
den planlagte formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter. De andre deltagere 
kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre 
indsigelse, hvis de finder, at deres 
berettigede interesser i forhold til deres 
resultater eller baggrundsviden kan blive 
påført betydelig skade i forbindelse med 
den planlagte formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Rimelige 
frister herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 668
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter. De andre deltagere 
kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre 
indsigelse, hvis de finder, at deres 
berettigede interesser i forhold til deres 
resultater eller baggrundsviden kan blive 
påført betydelig skade i forbindelse med 
den planlagte formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

De andre berørte deltagere skal have 
forudgående meddelelse om alle 
formidlingsaktiviteter. De andre deltagere 
kan, når de har modtaget meddelelsen, gøre 
indsigelse, hvis de finder, at deres 
berettigede interesser i forhold til deres 
resultater eller baggrundsviden kan blive 
påført betydelig skade i forbindelse med 
den planlagte formidling. I så fald må 
formidlingsaktiviteten først finde sted, når 
der er taget passende skridt til at beskytte 
disse berettigede interesser. Fristerne 
herfor fastsættes i standardaftalen om 
tilskud.

Or. en
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Ændringsforslag 669
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvad angår formidling af resultater, 
fastsættes vilkår og betingelser i 
konsortieaftalen, i henhold til hvilken der 
gives fri adgang til resultater, især inden 
for ERC's frontlinjeforskning eller andre 
relevante områder.

Or. en(Henvisning til ændringsforslag 86; PE489.632v01-00)

Begrundelse

Ved at forhandle aftalerne om formidlingen af resultater i konsortieaftalen i stedet for 
tilskudsaftalen får konsortiepartnere mulighed for at skræddersy aftalerne vedrørende 
formidlingen af deres resultater til deres specifikke situation.

Ændringsforslag 670
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen.

3. I løbet af foranstaltningens varighed og 
i en periode på et år efter dens afslutning 
skal deltagerne efter anmodning fra 
Kommissionen meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen.

Or. en
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Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 671
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen.

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
betingelserne i tilskudsaftalen. Med 
henblik på at sikre gennemsigtighed skal 
indberetningerne gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 672
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 

3. Deltagerne skal meddele Kommissionen 
eller finansieringsorganet om udnyttelse og 
formidling af deres aktiviteter. Med 
henblik på den overvågning og formidling, 
der foretages af Kommissionen eller 
finansieringsorganet, skal deltagerne 
fremlægge alle brugbare oplysninger og 
dokumenter i overensstemmelse med 
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betingelserne i tilskudsaftalen. betingelserne i tilskudsaftalen. Med 
henblik på at sikre gennemsigtighed skal 
indberetningerne gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 673
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Adgang til patentansøgninger, 
standarder, publikationer eller anden 
formidling, herunder i elektronisk format, 
som har forbindelse med relevante 
forskningsresultater skal sikres for 
personer med handicap på lige fod med 
alle andre borgere.

Or. es

Begrundelse

Adgangen til resultaterne af al forskning under Horisont 2020 skal garanteres for personer 
med handicap på lige fod med alle andre.

Ændringsforslag 674
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. For at gennemføre en mere effektiv og
produktiv formidling af resultater og for 
at give dem mulighed for at nå deres fulde 
potentiale for samfundets skyld, skal 
engagementet mellem det videnskabelige 
samfund og borgere, civilsamfundet, byer, 



PE492.788v01-00 54/125 AM\907844DA.doc

DA

lokale, regionale og nationale 
myndigheder, industrien og andre 
økonomiske interesseparter fremmes.

Or. en

Ændringsforslag 675
Patrizia Toia

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle patentansøgninger, standarder, 
publikationer eller anden formidling, også 
i elektronisk form, som har forbindelse 
med resultater, skal være tilgængelige for 
personer med handicap på lige fod med 
andre.

Or. en

Begrundelse

Personer med handicap bør have lige adgang til patentansøgninger, standarder, 
publikationer eller andre formidlingsredskaber, også i elektronisk form, som har forbindelse 
med projektresultater, der er finansieret af Horisont 2020, navnlig når det drejer sig om 
offentlig finansiering.

Ændringsforslag 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Alle patentansøgninger, standarder, 
publikationer eller anden formidling, også 
i elektronisk form, som har forbindelse 
med resultater, skal være tilgængelige for 
personer med handicap på lige fod med 
andre.
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Or. en

Ændringsforslag 677
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge de resultater, der 
overdrages, skal de deltagere, der har til 
hensigt at overdrage resultaterne, på 
forhånd give de andre deltagere meddelelse 
herom sammen med tilstrækkelige 
oplysninger om den planlagte nye ejer af 
resultaterne, så de andre deltagere kan 
analysere virkningerne af den planlagte 
overførsel på den mulige udøvelse af deres 
rettigheder.

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
love, bestemmelser eller kontraktlige 
forpligtelser om fusioner eller overtagelser, 
hvor de øvrige deltagere stadig har ret til at 
bruge de resultater, der overdrages, skal de 
deltagere, der har til hensigt at overdrage 
resultaterne, på forhånd give de andre 
deltagere meddelelse herom sammen med 
tilstrækkelige oplysninger om den 
planlagte nye ejer af resultaterne, så de 
andre deltagere kan analysere virkningerne 
af den planlagte overførsel på den mulige 
udøvelse af deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge de resultater, der 
overdrages, skal de deltagere, der har til 
hensigt at overdrage resultaterne, på 
forhånd give de andre deltagere meddelelse 

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge de resultater, der 
overdrages, medmindre andet er aftalt i 
konsortieaftalen, skal de deltagere, der har 
til hensigt at overdrage resultaterne, på 
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herom sammen med tilstrækkelige 
oplysninger om den planlagte nye ejer af 
resultaterne, så de andre deltagere kan 
analysere virkningerne af den planlagte 
overførsel på den mulige udøvelse af deres 
rettigheder.

forhånd give de andre deltagere meddelelse 
herom sammen med tilstrækkelige 
oplysninger om den planlagte nye ejer af 
resultaterne, så de andre deltagere kan 
analysere virkningerne af den planlagte 
overførsel på den mulige udøvelse af deres 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 679
Teresa Riera Madurell

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge de resultater, der 
overdrages, skal de deltagere, der har til 
hensigt at overdrage resultaterne, på 
forhånd give de andre deltagere meddelelse 
herom sammen med tilstrækkelige 
oplysninger om den planlagte nye ejer af 
resultaterne, så de andre deltagere kan 
analysere virkningerne af den planlagte 
overførsel på den mulige udøvelse af deres 
rettigheder.

Med forbehold af de 
fortrolighedsbestemmelser, der hidrører fra 
love eller bestemmelser om fusioner eller 
overtagelser, hvor de øvrige deltagere 
stadig har ret til at bruge eller stadig kan 
anmode om at få tildelt brugsret til de 
resultater, der overdrages, skal de 
deltagere, der har til hensigt at overdrage 
resultaterne, på forhånd give de andre 
deltagere meddelelse herom sammen med 
tilstrækkelige oplysninger om den 
planlagte nye ejer af resultaterne, så de 
andre deltagere kan analysere virkningerne 
af den planlagte overførsel på den mulige 
udøvelse af deres rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 680
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter meddelelsen kan deltagerne 
modsætte sig overdragelse af 
ejendomsretten, hvis de kan påvise, at den 
foreslåede overdragelse vil påvirke 
udøvelsen af deres rettigheder. 
Fremsættes en sådan indvending, finder 
den påtænkte overdragelse ikke sted, før 
der er opnået enighed mellem de berørte 
deltagere. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

udgår

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af overdragelse af egne resultater er forpligtelsen til at beskytte de øvrige parters 
eventuelle brugsret tilstrækkelig, og det er følgelig ikke nødvendigt med en indsigelsesret. 
Indsigelsesretten kan føre til blokade og bør derfor slettes.

Ændringsforslag 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter meddelelsen kan deltagerne modsætte 
sig overdragelse af ejendomsretten, hvis de 
kan påvise, at den foreslåede overdragelse 
vil påvirke udøvelsen af deres rettigheder. 
Fremsættes en sådan indvending, finder 
den påtænkte overdragelse ikke sted, før 
der er opnået enighed mellem de berørte 
deltagere. Fristerne herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

Efter meddelelsen kan deltagerne modsætte 
sig overdragelse af ejendomsretten, hvis de 
kan påvise, at den foreslåede overdragelse 
vil påvirke udøvelsen af deres rettigheder. 
Fremsættes en sådan indvending, finder 
den påtænkte overdragelse ikke sted, før 
der er opnået enighed mellem de berørte 
deltagere. Rimelige frister herfor fastsættes 
i tilskudsaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En deltager kan – uden at skulle indhente 
tilladelse fra de øvrige deltagere, men på 
betingelse af at de øvrige deltagere 
underrettes herom skriftligt, og at den 
overdragende deltager skriftligt indvilger i 
at være bundet af forpligtelserne i 
forbindelse med tilskudsaftalen og 
konsortieaftalen – overdrage sin nye viden 
til: 
a) sine associerede enheder
b) alle parter, der erhverver alle eller en 
betydelig del af deltagerens aktiver eller 
c) alle enheder, der overtager posten efter 
deltageren som følge af en fusion eller 
konsolidering mellem deltageren og 
sådanne enheder.

Or. fr

Begrundelse

Med denne ændring er det muligt at undgå unødvendig bureaukrati i tilfælde af en fusion 
eller overtagelse. Hvis køberen er indforstået med for egen regning at overtage de rettigheder 
og forpligtelser, der er forbundet med den originale kontrakt, er det formålsløst at kræve en 
udtrykkelig skriftlig aftale fra alle partnere (hvilket ville medføre meget store forsinkelser, 
navnlig i projekter med mange deltagere).

Ændringsforslag 683
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, at alle yderligere 



AM\907844DA.doc 59/125 PE492.788v01-00

DA

yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

udnyttelsesforpligtelser opfyldes, og at
resultaterne overføres til en juridisk 
enhed, der er etableret i en medlemsstat 
eller et associeret land, kan deltageren, der 
ejer resultaterne, udstede licenser eller på 
anden måde give andre juridiske enheder 
ret til at udnytte resultaterne, også med 
eksklusive rettigheder. Hvis en deltager 
har til hensigt at overdrage et resultat til 
en juridisk enhed, der er etableret i et 
land, som ikke er associeret med Horisont 
2020, skal denne deltager indhente 
godkendelse fra alle de øvrige deltagere i 
foranstaltningen. Hvis deltagerne har til 
hensigt at udnytte resultaterne gennem en 
eksklusivitetsordning, skal de angive det i 
deres fremsendte forslag.

Or. en

Ændringsforslag 684
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder. Hvis en deltagers resultater 
kan anvendes til at løse store 
samfundsmæssige udfordringer (sundhed, 
klima, biodiversitet), og deltageren 
overdrager rettighederne til en anden 
part, skal denne overdragelse ske i 
overensstemmelse med principperne i 
”global access licensing”, det vil sige på 
en måde der sikrer den størst mulige 
anvendelse af resultaterne og mindsker 
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hindringerne for fremtidig innovation.

Or. en

Ændringsforslag 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem. Muligheden for at udstede 
licenser med eksklusive rettigheder skal 
være ekstraordinær og bør ikke være i 
modstrid med målsætningen om størst 
mulig formidling og udnyttelse af 
resultaterne. Vilkårene herfor fastsættes i 
tilskudsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 686
Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser opfyldes 
af deltageren, der ejer resultaterne, kan 
denne deltager udstede licenser eller på 
anden måde give andre juridiske enheder 
ret til at udnytte resultaterne, også med 
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rettigheder. eksklusive rettigheder. Der kan udstedes 
eksklusivlicenser for resultater, hvis alle 
de øvrige deltagere skriftligt giver afkald 
på deres brugsret hertil.

Or. de

Begrundelse

Det skal udtrykkeligt angives, at eksklusive rettigheder udelukkende kan udstedes, hvis de 
øvrige deltagere underskriver en afkaldserklæring.

Ændringsforslag 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser opfyldes 
af deltageren, der ejer resultaterne, kan
deltageren, der ejer resultaterne, udstede 
licenser eller på anden måde give andre 
juridiske enheder ret til at udnytte 
resultaterne, også med eksklusive 
rettigheder. Der kan udstedes 
eksklusivlicenser for resultater, hvis alle 
de øvrige deltagere skriftligt giver afkald 
på deres brugsret hertil.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke bør præciseres for at undgå misforståelser. Ellers kan det læses med 
betydningen, at licensen kun kan udstedes, hvis alle opfylder deres udnyttelsesforpligtelser. 
Beskyttelsen af andre partneres brugsret og udstedelsen af eksklusivlicenser forekommer ikke 
at passe sammen, og følgelig bør det tydeliggøres, at dette nødvendigvis kræver en 
afkaldserklæring.
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Ændringsforslag 688
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser 
opfyldes, kan deltageren, der ejer 
resultaterne, udstede licenser eller på anden 
måde give andre juridiske enheder ret til at 
udnytte dem, også med eksklusive 
rettigheder.

2. Forudsat at alle brugsrettigheder til 
resultaterne kan udøves, og at alle 
yderligere udnyttelsesforpligtelser opfyldes 
af deltageren, der ejer resultaterne, kan
deltageren, der ejer resultaterne, udstede 
licenser eller på anden måde give andre 
juridiske enheder ret til at udnytte 
resultaterne, også med eksklusive 
rettigheder. Der kan udstedes 
eksklusivlicenser for resultater, hvis alle 
de øvrige deltagere skriftligt giver afkald 
på deres brugsret hertil.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at fremme overskueligheden bør det angives, at en eksklusivlicens 
udelukkende kan udstedes, såfremt alle deltagerne giver afkald på deres brugsret til den 
baggrundsviden/de resultater, som licensen vedrører.

Ændringsforslag 689
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 
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overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn.

overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn eller kan 
forventes at hindre adgangen til de 
frembragte resultater på en måde, der er 
skadelig for den offentlige interesse 
(navnlig med hensyn til helt nye 
livsbevarende lægemidler og medicinske 
teknologier).

Or. en

Ændringsforslag 690
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn.

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan det i tilskudsaftalen 
fastsættes, at Kommissionen eller 
finansieringsorganet eller enhver deltager i 
foranstaltningen kan modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn.

Or. en

Begrundelse

Overdragelsen af resultater til juridiske enheder, der er etableret uden for de lande, som 
deltager i eller er associeret med Horisont 2020, bør forudsætte forudgående tilladelse fra 
deltagerne i foranstaltningen, således at ingen af deltagernes baggrundsviden eller udviklede 
forgrundsviden overføres til virksomheder uden for EU.   Denne foranstaltning bidrager til at 
bevare og beskytte EU’s konkurrenceevne.
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Ændringsforslag 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i et tredjeland, som ikke er 
associeret med Horisont 2020, hvis dette 
efter deres opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn.

3. Hvad angår resultater, der er frembragt 
af deltagere, der har modtaget EU-
finansiering, kan Kommissionen eller 
finansieringsorganet modsætte sig, at 
ejerskabet overdrages, eller at der udstedes 
eksklusivlicens til en tredjepart, der er 
etableret i Unionen eller et tredjeland, som 
ikke er associeret med Horisont 2020, hvis 
dette efter deres opfattelse ikke er i 
overensstemmelse med interessen i at 
udvikle EU's økonomiske konkurrenceevne 
eller er uforeneligt med EU's etiske 
principper eller sikkerhedshensyn.

Or. en

Ændringsforslag 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I disse tilfælde kan overdragelsen af 
ejendomsret og udstedelsen af 
eksklusivlicens først finde sted, når der er 
truffet sikkerhedsforanstaltninger til 
Kommissionens eller finansieringsorganets 
tilfredshed.

I disse tilfælde kan overdragelsen af 
ejendomsret og udstedelsen af 
eksklusivlicens først finde sted, når der er 
truffet sikkerhedsforanstaltninger til 
Kommissionens eller finansieringsorganets 
eller foranstaltningsdeltagerens 
tilfredshed.

Or. en
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Ændringsforslag 693
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
skal underrettes på forhånd om sådanne 
overdragelser af ejendomsret eller 
udstedelsen af eksklusivlicens. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
eller enhver deltager i foranstaltningen 
skal underrettes på forhånd om sådanne 
overdragelser af ejendomsret eller 
udstedelsen af eksklusivlicens. Fristerne 
herfor fastsættes i standardaftalen om 
tilskud.

Or. en

Begrundelse

Overdragelsen af resultater til juridiske enheder, der er etableret uden for de lande, som 
deltager i eller er associeret med Horisont 2020, bør forudsætte forudgående tilladelse fra 
deltagerne i foranstaltningen, således at ingen af deltagernes baggrundsviden eller udviklede 
forgrundsviden overføres til virksomheder uden for EU. Denne foranstaltning bidrager til at 
bevare og beskytte EU’s konkurrenceevne.

Ændringsforslag 694
Antonio Cancian

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
skal underrettes på forhånd om sådanne 
overdragelser af ejendomsret eller 
udstedelsen af eksklusivlicens. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Tilskudsaftalen kan eventuelt fastsætte, at 
Kommissionen eller finansieringsorganet 
eller enhver deltager i foranstaltningen 
skal underrettes på forhånd om sådanne 
overdragelser af ejendomsret eller 
udstedelsen af eksklusivlicens. Fristerne 
herfor fastsættes i tilskudsaftalen.

Or. en
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Ændringsforslag 695
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41 a
Hvis der gennemføres forskning på et 
område, der er relevant for 
folkesundheden, skal udstedelsen af 
licenser for offentlige forskningsresultater 
være betinget af, at den medicin, 
diagnosticering og de procedurer, som er 
resultatet heraf, er globalt tilgængelige.

Or. de

Begrundelse

Resultaterne af offentlig forskning bør være tilgængelige for alle. Følgelig bør der både tages 
hensyn til samfundsmæssige fordele og videnskabelig topkvalitet i forbindelse med europæisk 
forskning. Dette omfatter global adgang til livsvigtig medicin.

Ændringsforslag 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Deltagerne definerer deres baggrundsviden 
for foranstaltningen i en skriftlig aftale.

Deltagerne definerer deres nødvendige 
baggrundsviden for foranstaltningen i en 
skriftlig aftale.

Or. fr

Ændringsforslag 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. -1 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Principperne om brugsrettigheder som 
fastlagt i denne artikel udgør en 
mindsteforudsætning, der kan udvides 
efter godkendelse af og gennem en aftale 
mellem alle deltagere i en særlig 
foranstaltning.

Or. fr

Ændringsforslag 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anmodning om at udøve eller give 
afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt.

1. Anmodning om at udøve eller give 
afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt og direkte hos den deltager, som 
ejer de pågældende resultater eller den 
pågældende baggrundsviden, medmindre 
andet er aftalt blandt deltagerne.

Der kan udelukkende gives afkald på 
brugsrettighederne fra sag til sag, og efter 
at det særlige resultat eller den særlige 
baggrundsviden er blevet frembragt, 
medmindre andet er aftalt blandt 
deltagerne.

Or. en

Ændringsforslag 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anmodning om at udøve eller give 1. Anmodning om at udøve eller give 
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afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt.

afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt. Der kan udelukkende gives 
afkald på brugsrettighederne fra sag til 
sag, og efter at det særlige resultat eller 
den særlige baggrundsviden er blevet 
frembragt.

Or. en

Begrundelse

Dette er for at sikre, at partnere ikke bliver udsat for pres for at få dem til at underskrive 
overordnede afkaldserklæringer i konsortieaftalen.

Ændringsforslag 700
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Anmodning om at udøve eller give 
afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt.

1. Anmodning om at udøve eller give 
afkald på sine brugsrettigheder skal ske 
skriftligt, medmindre andet er aftalt 
blandt deltagerne.

Or. en

Ændringsforslag 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Brugsret omfatter ikke retten til at 
udstede underlicenser, medmindre ejeren 
af de pågældende resultater eller 
baggrundsviden, der gives brugsret til, har 
givet sit samtykke.

udgår



AM\907844DA.doc 69/125 PE492.788v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Deltagere i den samme foranstaltning 
skal underrette hinanden, før de tilslutter 
sig tilskudsaftalen, om eventuelle juridiske 
restriktioner eller begrænsninger for at give 
brugsret til deres baggrundsviden. I aftaler 
om baggrundsviden, der derefter indgås 
med en deltager, skal det sikres, at 
brugsrettighederne kan udøves.

3. Deltagere i den samme foranstaltning 
skal underrette hinanden, før de tilslutter 
sig tilskudsaftalen, om eventuelle juridiske 
restriktioner eller begrænsninger for at give 
brugsret til deres baggrundsviden. I aftaler 
om baggrundsviden, der derefter indgås 
med en deltager, skal det sikres, at 
brugsrettighederne kan udøves.
Kommissionen eller finansieringsorganet 
underrettes om begrænsningen eller 
begrænsningerne forud for 
gennemførelsen af tilskudsaftalen og 
overvejer, hvilke konsekvenser 
restriktionen eller restriktionerne har 
eller vil have for opfyldelsen af det 
specifikke projekts mål.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at hindre, at listen over undtagelser fra brugsrettigheder 
indeholder elementer, der ville være nødvendige for at nå målene for foranstaltningen. På den 
anden side er undtagelserne nødvendige i de tilfælde, hvor baggrundsviden er omfattet af 
kontrakter (som f.eks. fortrolighedskontrakter eller kontrakter om overførelse af materiale) 
eller licenser med tredjeparter.

Ændringsforslag 703
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Brugsret gives royaltyfrit for at sikre 
rimelige vilkår.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke bør slettes, da det kan føre til misforståelser. ”Royaltyfrit” er nemlig blot ét 
muligt aspekt af rimelige vilkår.

Ændringsforslag 704
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Brugsret gives royaltyfrit for at sikre 
rimelige vilkår.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. indsættelsen af en definition af “rimelige vilkår” i artikel 2.

Ændringsforslag 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug 
for det for at udføre sit arbejde.

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning.
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Or. en

Ændringsforslag 706
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
det for at udføre sit arbejde.

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
sådanne resultater for at udføre sit 
arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 707
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
det for at udføre sit arbejde.

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
sådanne resultater for at udføre sit 
arbejde.

Or. en

Begrundelse

”Resultater” eller ”baggrundsviden” skal indsættes, da det er resultaterne eller den 
forudgående viden, der er nødvendig for at berettige brugsretten.

Ændringsforslag 708
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for det for at udføre sit arbejde med 
forbehold af begrænsningerne i artikel 43, 
stk. 3.

2. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for en sådan baggrundsviden for at 
udføre sit eget arbejde med forbehold af 
begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

”Resultater” eller ”baggrundsviden” skal indsættes, da det er resultaterne eller den 
forudgående viden, der er nødvendig for at berettige brugsretten.

Ændringsforslag 709
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for det for at udføre sit arbejde med 
forbehold af begrænsningerne i artikel 43, 
stk. 3.

2. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for en sådan baggrundsviden for at 
udføre sit arbejde med forbehold af 
begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 710
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
det for at udnytte sine resultater.

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
sådanne resultater for at udnytte sine egne 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er lavet med henblik på præcisering.

Ændringsforslag 711
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
det for at udnytte sine resultater.

1. En deltager har brugsret til en anden 
deltagers resultater inden for den samme 
foranstaltning, hvis deltageren har brug for 
sådanne resultater for at udnytte sine egne 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ændret ordlyd, således at teksten bliver mere forsknings- og 
innovationsorienteret og kommer tættere på forskernes sprog. I et samarbejdsprojekt handler 
diskussionen om, hvad deltagerne ønsker at opnå sammen, hvilke patenter/data/osv. som de 
har brug for med henblik på at opnå dette, og hvordan de vil anvende resultaterne. 
Diskussionen handler som sådan ikke om at tildele brugsret eller ej.

Ændringsforslag 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er enighed om det, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Medmindre andet er aftalt, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 713
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er enighed om det, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Medmindre andet er aftalt, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ændret ordlyd, således at teksten bliver mere forsknings- og 
innovationsorienteret og kommer tættere på forskernes sprog. I et samarbejdsprojekt handler 
diskussionen om, hvad deltagerne ønsker at opnå sammen, hvilke patenter/data/osv. som de 
har brug for med henblik på at opnå dette, og hvordan de vil anvende resultaterne. 
Diskussionen handler som sådan ikke om at tildele brugsret eller ej.

Ændringsforslag 714
Seán Kelly

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er enighed om det, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Hvis der er enighed om det, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår eller 
royaltyfrit.

Or. en
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Begrundelse

Det bør være helt op til deltagerne at afgøre, hvilke vilkår der skal gælde med hensyn til 
adgangen til forskningsresultaterne. De kan være rimelige eller royaltyfri.

Ændringsforslag 715
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En deltager har adgangsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for det for at udnytte sine resultater 
med forbehold af begrænsningerne i artikel 
43, stk. 3.

2. En deltager har adgangsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for en sådan baggrundsviden for at 
udnytte sine egne resultater med forbehold 
af begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 716
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En deltager har adgangsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for det for at udnytte sine resultater 
med forbehold af begrænsningerne i artikel 
43, stk. 3.

2. En deltager har adgangsret til en anden 
deltagers baggrundsviden inden for den 
samme foranstaltning, hvis deltageren har 
brug for en sådan baggrundsviden for at 
udnytte sine egne resultater med forbehold 
af begrænsningerne i artikel 43, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ændret ordlyd, således at teksten bliver mere forsknings- og 
innovationsorienteret og kommer tættere på forskernes sprog. I et samarbejdsprojekt handler 
diskussionen om, hvad deltagerne ønsker at opnå sammen, hvilke patenter/data/osv. som de 



PE492.788v01-00 76/125 AM\907844DA.doc

DA

har brug for med henblik på at opnå dette, og hvordan de vil anvende resultaterne. 
Diskussionen handler som sådan ikke om at tildele brugsret eller ej.

Ændringsforslag 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er enighed om det, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Medmindre andet er aftalt, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Or. en

Ændringsforslag 718
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er enighed om det, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Medmindre andet er aftalt, gives denne 
adgangsret på rimelige vilkår.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås en ændret ordlyd, således at teksten bliver mere forsknings- og 
innovationsorienteret og kommer tættere på forskernes sprog. I et samarbejdsprojekt handler 
diskussionen om, hvad deltagerne ønsker at opnå sammen, hvilke patenter/data/osv. som de 
har brug for med henblik på at opnå dette, og hvordan de vil anvende resultaterne. 
Diskussionen handler som sådan ikke om at tildele brugsret eller ej.

Ændringsforslag 719
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En associeret enhed, der er etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land, har 
også brugsret, med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller 
baggrundsviden på samme betingelser, 
hvis deltageren har brug for retten for at 
udnytte de resultater, som er frembragt af 
den deltager, den er associeret med.

3. En associeret enhed har også brugsret, 
med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller 
baggrundsviden på rimelige betingelser, 
hvis deltageren har brug for sådanne 
resultater eller en sådan baggrundsviden 
for at udnytte de resultater, som er 
frembragt af den deltager, den er associeret 
med. En sådan brugsret skal anmodes om 
og erhverves hos den deltager, der ejer 
resultaterne eller baggrundsviden.

Or. en

Begrundelse

Begrænsningen til “medlemsstat eller associeret land” kan hindre udnyttelsen af resultaterne 
og afspejler ikke forskningsaktiviteternes globaliserede karakter. De sidstnævnte forslag er 
nødvendige af kontrolhensyn i betragtning af brugsrettens udvidede anvendelsesområde for 
associerede enheder i Horisont 2020 (ikke længere blot i tilfælde, hvor den associerede enhed 
ejer et resultat).

Ændringsforslag 720
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En associeret enhed, der er etableret i en 
medlemsstat eller et associeret land, har
også brugsret, med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater eller
baggrundsviden på samme betingelser, 
hvis deltageren har brug for retten for at 
udnytte de resultater, som er frembragt af 
den deltager, den er associeret med.

3. I medfør af artikel 43, stk. 1, litra a), 
har en associeret enhed, der er etableret i 
en medlemsstat eller et associeret land, 
også brugsret, med mindre andet er fastsat i 
konsortieaftalen, til resultater og
baggrundsviden på rimelige betingelser, 
hvis deltageren har brug for sådanne 
resultater eller en sådan baggrundsviden 
for at udnytte de resultater, som er 
frembragt af den deltager, den er associeret 
med.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at fremme overskueligheden erstattes “samme betingelser” med ”rimelige 
betingelser”. Det er ligeledes hensigtsmæssigt at angive, at associerede enheders brugsret 
skal anmodes om og erhverves hos den deltager, der ejer de pågældende resultater eller den 
pågældende baggrundsviden, således at sidstnævnte kan sikre, at de kan spores (i medfør af 
artikel 43, stk. 1, litra a)).

Ændringsforslag 721
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 
og 3 kan fremsættes i indtil et år efter 
foranstaltningens ophør. Deltagerne kan 
dog fastsætte en anden tidsfrist.

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 
og 3 kan fremsættes i indtil et år efter 
foranstaltningens ophør, eller efter den 
anmodende deltagers deltagelse i 
foranstaltningen er afsluttet. Deltagerne 
kan dog fastsætte en anden tidsfrist.

Or. en

Begrundelse

Dette er med henblik på at imødegå den særlige situation, der opstår, hvis deltagere forlader 
foranstaltningen før dens ophør.

Ændringsforslag 722
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 
og 3 kan fremsættes i indtil et år efter 
foranstaltningens ophør. Deltagerne kan 
dog fastsætte en anden tidsfrist.

4. Anmodninger om brugsret efter stk. 1, 2 
og 3 kan fremsættes i indtil et år efter 
foranstaltningens ophør, eller efter den 
anmodende deltagers deltagelse i 
foranstaltningen er afsluttet. Deltagerne 
kan dog fastsætte en anden tidsfrist.
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Or. en

Begrundelse

Dette er med henblik på at imødegå den særlige situation, der opstår, hvis deltagere forlader 
foranstaltningen før dens ophør.

Ændringsforslag 723
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 46 udgår
EU's og medlemsstaternes brugsret
1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater 
fra deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til 
ikke-kommerciel og ikke-
konkurrencemæssig brug.
Denne brugsret gives royaltyfrit.
2. I foranstaltninger under aktiviteten 
"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes 
nationale myndigheder med henblik på at 
udvikle, gennemføre og overvåge deres 
politikker eller programmer, adgang til 
resultaterne fra de deltagere, der har 
modtaget EU-finansiering. Uanset artikel 
43, stk. 2, omfatter sådanne 
brugsrettigheder retten til at give 
tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad 
angår kompetenceudvikling inden for 
områder, hvor markedet er meget lille, der 
er risiko for markedssvigt samt en 
overvejende offentlig interesse.
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En sådan brugsret gives royaltyfrit, 
bortset fra når der er tale om brug i 
offentlige indkøb, hvor brugsretten skal 
gives på rimelige aftalte vilkår. Der skal 
ved fastsættelsen af de rimelige vilkår til 
fulde tages højde for den EU-
finansiering, der tildeles for frembringelse 
af resultater. Kommissionens 
sikkerhedsregler om klassificerede 
oplysninger finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug.

1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug og omfatter ikke retten til 
underlicenser. Unionen skal over for 
ejeren føre behørigt bevis for, at 
brugsretten vil bidrage til udvikling, 
gennemførelse og overvågning af EU-
politikker eller -programmer.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug.

1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Brugsretten til resultater 
udvides ikke til også at omfatte 
deltagerens baggrundsviden, selv i de 
tilfælde, hvor denne baggrundsviden er 
nødvendig for, at resultaterne kan 
anvendes. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug.

Or. en

Ændringsforslag 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Adgangen begrænses til ikke-
kommerciel og ikke-konkurrencemæssig 
brug.

1. EU-institutionerne og –organerne skal 
med henblik på udvikling, gennemførelse 
og overvågning af EU's politikker eller 
programmer, have brugsret til resultater fra 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. 

Or. en

Ændringsforslag 727
Vicky Ford
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Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne brugsret gives royaltyfrit. Denne brugsret gives på betingelser, der 
skal fastlægges.

Or. en

Begrundelse

Disse ændringer er foreslået af DESCA-koordinatorer.

Ændringsforslag 728
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I foranstaltninger under aktiviteten 
"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes 
nationale myndigheder med henblik på at 
udvikle, gennemføre og overvåge deres 
politikker eller programmer, adgang til 
resultaterne fra de deltagere, der har 
modtaget EU-finansiering. Uanset artikel 
43, stk. 2, omfatter sådanne 
brugsrettigheder retten til at give 
tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad 
angår kompetenceudvikling inden for 
områder, hvor markedet er meget lille, der 
er risiko for markedssvigt samt en 
overvejende offentlig interesse.

udgår

En sådan brugsret gives royaltyfrit, 
bortset fra når der er tale om brug i 
offentlige indkøb, hvor brugsretten skal 
gives på rimelige aftalte vilkår. Der skal 
ved fastsættelsen af de rimelige vilkår til 
fulde tages højde for den EU-
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finansiering, der tildeles for frembringelse 
af resultater. Kommissionens 
sikkerhedsregler om klassificerede 
oplysninger finder anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Denne udeladelse er blevet foreslået af DESCA-koordinatorer, da der i forbindelse med 
resultaterne kan være en byrde ved brugsretten, som kan modvirke eller hindre fremtidige 
udnyttelsesaktiviteter, også fordi der ikke er nogen tidsfrist, og følgelig vil deltagerne skulle 
holde rede på eventuelle begrænsninger i årevis.

Ændringsforslag 729
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I foranstaltninger under aktiviteten 
"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes nationale 
myndigheder med henblik på at udvikle, 
gennemføre og overvåge deres politikker 
eller programmer, adgang til resultaterne 
fra de deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Uanset artikel 43, stk. 2, 
omfatter sådanne brugsrettigheder retten til 
at give tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår 
kompetenceudvikling inden for områder, 
hvor markedet er meget lille, der er risiko 
for markedssvigt samt en overvejende 
offentlig interesse.

2. I foranstaltninger under aktiviteten 
"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" og aktiviteten "Sundhed, 
demografisk udvikling og trivsel" under 
søjlen "Samfundsmæssige udfordringer"
har EU-institutionerne og –organerne samt 
medlemsstaternes nationale myndigheder 
med henblik på at udvikle, gennemføre og 
overvåge deres politikker eller 
programmer, adgang til resultaterne fra de 
deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Uanset artikel 43, stk. 2, 
omfatter sådanne brugsrettigheder retten til 
at give tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår 
kompetenceudvikling inden for områder, 
hvor markedet er meget lille, der er risiko 
for markedssvigt samt en overvejende 
offentlig interesse.

Or. en
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Begrundelse

Af tvingende grunde, som vedrører offentlighedens interesse, bør EU have adgang til EU-
finansierede forskningsresultater i aktiviteter med tilknytning til samfundsmæssige 
udfordringer.

Ændringsforslag 730
Philippe Lamberts
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I foranstaltninger under aktiviteten 
"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes nationale 
myndigheder med henblik på at udvikle, 
gennemføre og overvåge deres politikker 
eller programmer, adgang til resultaterne 
fra de deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Uanset artikel 43, stk. 2, 
omfatter sådanne brugsrettigheder retten til 
at give tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår 
kompetenceudvikling inden for områder, 
hvor markedet er meget lille, der er risiko 
for markedssvigt samt en overvejende 
offentlig interesse.

2. I foranstaltninger under de specifikke 
mål under søjlen "Samfundsmæssige 
udfordringer" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes nationale 
myndigheder med henblik på at udvikle, 
gennemføre og overvåge deres politikker 
eller programmer, adgang til resultaterne 
fra de deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Uanset artikel 43, stk. 2, 
omfatter sådanne brugsrettigheder retten til 
at give tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår 
kompetenceudvikling inden for områder, 
hvor der er risiko for markedssvigt eller en 
overvejende offentlig interesse.

Or. en

Ændringsforslag 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I foranstaltninger under aktiviteten 2. I foranstaltninger under aktiviteten 
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"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes nationale 
myndigheder med henblik på at udvikle, 
gennemføre og overvåge deres politikker 
eller programmer, adgang til resultaterne 
fra de deltagere, der har modtaget EU-
finansiering. Uanset artikel 43, stk. 2, 
omfatter sådanne brugsrettigheder retten til 
at give tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår 
kompetenceudvikling inden for områder, 
hvor markedet er meget lille, der er risiko 
for markedssvigt samt en overvejende 
offentlig interesse.

"sikre samfund" som led i det specifikke 
mål "Rummelige, innovative og sikre 
samfund" har EU-institutionerne og –
organerne samt medlemsstaternes nationale 
og regionale myndigheder med henblik på 
at udvikle, gennemføre og overvåge deres 
politikker eller programmer, adgang til 
resultaterne fra de deltagere, der har 
modtaget EU-finansiering. Uanset artikel 
43, stk. 2, omfatter sådanne 
brugsrettigheder retten til at give 
tredjeparter tilladelse til at bruge 
resultaterne i offentlige indkøb, hvad angår
kompetenceudvikling inden for områder, 
hvor markedet er meget lille, der er risiko 
for markedssvigt samt en overvejende 
offentlig interesse.

Or. en

Ændringsforslag 732
Christian Ehler

Forslag til forordning
Afsnit 3 – kapitel 1 – afdeling 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SÆRTILFÆLDE udgår
De enkelte bestemmelser
1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende ændringer i konsortiets 
sammensætning, klassificerede 
oplysninger, udnyttelse, formidling, 
overdragelse af og udstedelse af licenser 
for resultater.
2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugerne 
af disse infrastrukturer.
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3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og 
formidling i forhold til deltagerne, 
forskerne og alle af foranstaltningen 
berørte parter.
4. Tilskudsaftaler om støtte til forskeres 
uddannelse og karriereudvikling kan 
indeholde særbestemmelser om brugsret, 
ejerskab og forpligtelser vedrørende de 
forskere, der drager fordel af 
foranstaltningen.
5. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser vedrørende 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.
6. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser især 
vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, 
udnyttelse og formidling.
7. I forbindelse med EIT's videns- og 
innovationsfællesskaber kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser 
især vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.

Or. en

Ændringsforslag 733
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47 udgår
De enkelte bestemmelser
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1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende ændringer i konsortiets 
sammensætning, klassificerede 
oplysninger, udnyttelse, formidling, 
overdragelse af og udstedelse af licenser 
for resultater.
2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugerne 
af disse infrastrukturer.
3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og 
formidling i forhold til deltagerne, 
forskerne og alle af foranstaltningen 
berørte parter.
4. Tilskudsaftaler om støtte til forskeres 
uddannelse og karriereudvikling kan 
indeholde særbestemmelser om brugsret, 
ejerskab og forpligtelser vedrørende de 
forskere, der drager fordel af 
foranstaltningen.
5. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser vedrørende 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.
6. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser især 
vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, 
udnyttelse og formidling.
7. I forbindelse med EIT's videns- og 
innovationsfællesskaber kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser 
især vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling.
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Or. en

Ændringsforslag 734
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De enkelte bestemmelser De enkelte bestemmelser for særlige typer 
af foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 735
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende ændringer i konsortiets 
sammensætning, klassificerede 
oplysninger, udnyttelse, formidling, 
overdragelse af og udstedelse af licenser 
for resultater.

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter og 
aktiviteter, der er berettiget af hensyn til 
folkesundheden, især vedrørende 
ændringer i konsortiets sammensætning, 
klassificerede oplysninger, udnyttelse, 
formidling, overdragelse af og udstedelse 
af licenser for resultater.

Or. es

Begrundelse

Hensynet til folkesundheden skal medtages som grund for at fastsætte særlige bestemmelser i 
tilskudsaftalen vedrørende formidling, fortrolige oplysninger osv.

Ændringsforslag 736
Philippe Lamberts
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende ændringer i konsortiets 
sammensætning, klassificerede 
oplysninger, udnyttelse, formidling, 
overdragelse af og udstedelse af licenser 
for resultater.

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter aktiviteter 
med tilknytning til "Samfundsmæssige 
udfordringer", især vedrørende ændringer 
i konsortiets sammensætning, 
klassificerede oplysninger, udnyttelse, 
formidling, overdragelse af og udstedelse 
af licenser for resultater.

Or. en

Ændringsforslag 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugerne af 
disse infrastrukturer.

2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer eller -institutter, kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser 
for anvendelsen af disse infrastrukturer 
eller institutter.

Or. de

Begrundelse

Denne særlige bestemmelse skal ligeledes gælde for institutter, der er nyetablerede som en 
del af en konkurrence under Horisont 2020.

Ændringsforslag 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugerne af
disse infrastrukturer.

2. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af driften af eksisterende eller nye 
forskningsstrukturer, kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser for brugernes 
adgang til disse infrastrukturer.

Or. en

Begrundelse

For at dække de driftsmæssige omkostninger ved de europæiske forskningsinfrastrukturer 
delvist gennem brugerbetaling, bør der i Horisont 2020’s forskellige søjler stilles midler til 
rådighed, således at forskere får mulighed for at få adgang til infrastrukturen.

Ændringsforslag 739
Francisco Sosa Wagner

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og formidling 
i forhold til deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.

3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning eller 
foranstaltninger vedrørende en 
samfundsmæssig udfordring som en del 
af aktiviteten ”Sundhed, demografisk 
udvikling og trivsel” i søjlen 
”Samfundsmæssige udfordringer” kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og formidling 
i forhold til deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.

Or. es

Begrundelse

Foranstaltninger vedrørende sundhed, demografisk udvikling og trivsel skal medtages. 
Tilskudsaftaler for sådanne foranstaltninger kan omfatte særlige bestemmelser om formidling, 
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fortrolige oplysninger osv.

Ændringsforslag 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og formidling 
i forhold til deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.

3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning eller 
forskningsforanstaltninger om løsning af 
samfundsmæssige udfordringer skal
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og formidling 
i forhold til deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.

Or. en

Ændringsforslag 741
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for at overdragelse og formidling 
i forhold til deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.

3. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning eller 
forskningsforanstaltninger inden for 
søjlen ”Samfundsmæssige udfordringer” 
kan tilskudsaftalen fastsætte 
særbestemmelser, især vedrørende 
brugsrettigheder, mulighed for at 
overdragelse og formidling i forhold til 
deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.

Or. en
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Ændringsforslag 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For så vidt angår innovation, der er 
særdeles relevant for udviklingslandenes 
behov, herunder på området global 
sundhed, indarbejder Kommissionen 
licensbetingelser i tilskudsaftalen med 
henblik på at forbedre adgang til 
biomedicin til rimelig pris i 
udviklingslandene på ”licensbetingelser 
for humanitær anvendelse”.

Or. en

Ændringsforslag 743
Marisa Matias

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. For så vidt angår forskning af 
tungtvejende offentlig interesse (f.eks.
forskning, der kan medføre udvikling af 
livsbevarende lægemidler, vacciner eller 
medicinske diagnosticeringer) sikrer 
”Global Access Licensing” (som defineret 
i artikel 40, stk. 1), at både alle Unionens 
borgere og patienter i lav- og 
mellemindkomstlande har adgang til 
behandling til en rimelig pris.

Or. en
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Ændringsforslag 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47a
Offentlig-private partnerskaber 

1. I henhold til artikel 19 i forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020] kan 
Horisont 2020 gennemføres ved hjælp af 
offentlig-private partnerskaber, såfremt 
alle berørte partnere forpligter sig til at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
Horisont 2020.
2. Offentlig-private partnerskaber skal 
identificeres og gennemføres på en åben 
og gennemsigtig måde, som er baseret på 
en evaluering af uafhængige eksperter i 
overensstemmelse med artikel 37 i denne 
forordning.
Denne evaluering skal ske på grundlag af 
følgende kriterier:
a) merværdien ved foranstaltninger på 
EU-plan og ved instrumentet offentlig-
private partnerskaber
b) omfanget af virkningerne for 
konkurrenceevne, bæredygtig vækst og 
samfundsøkonomiske spørgsmål ved at 
definere klare og målelige 
samfundsmæssige og 
konkurrencemæssige mål, herunder 
jobskabelse og uddannelsesmæssige mål, 
og ansvar for at nå disse mål.
3. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til 
offentlig-private partnerskaber, forudsat 
at følgende kriterier er opfyldt og fastlagt i 
en kontraktmæssig aftale:
a) alle partneres langsigtede engagement, 
herunder deres afbalancerede bidrag, på 
grundlag af en fælles vision og klart 
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afgrænsede mål
b) omfanget af de fornødne ressourcer og 
evnen til at mobilisere yderligere 
investeringer i forskning og innovation
c) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode
d) komplementaritet med andre dele af 
Horisont 2020 og tilpasning til Unionens 
forsknings- og 
innovationsstrategidagsorden
e) inddragelse af alle interesserede 
partnere i hele værdikæden, herunder 
slutbrugere, SMV'er og offentlige 
forskningsinstitutter, i partnerskabet.
4. Reglerne for deltagelse og formidling 
og evaluerings- og udvælgelsesprocedurer 
i forbindelse med offentlig-private 
partnerskaber, der er oprettet eller 
finansieret under Horisont 2020 skal til 
fulde være i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen].
5. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kan antage følgende 
former:
a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
projekter på grundlag af artikel 187 i 
TEUF under det syvende rammeprogram, 
forudsat at de grundlæggende retsakter 
for disse projekter ændres under fuld 
hensyntagen til resultaterne af den cost-
benefit-analyse, som skal gennemføres i 
forbindelse med den planlagte 
konsekvensvurdering af dette instrument, 
samt at kriterierne i stk. 2 i denne artikel 
opfyldes, til nye offentlig-private 
partnerskaber, der oprettes på grundlag af 
artikel 187 i TEUF, og til andre 
finansieringsorganer, jf. artikel [55, stk. 
1, litra b), nr. v) eller vii),] i forordning 
(EU) nr. XX/XX [ny finansforordning]. 
Denne form for partnerskaber 
gennemføres kun, hvor rækkevidden af de 
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forfulgte mål og størrelsesordenen af de 
nødvendige ressourcer berettiger til det, 
og hvor andre former for partnerskaber 
ikke vil opfylde målene eller ikke vil skabe
den nødvendige løftestangseffekt,
b) deltagelse i en kontraktmæssig aftale 
mellem partnerne, jf. stk. 1, som 
fastlægger målene for partnerskabet og 
partnernes forpligtelser, 
nøgleresultatindikatorer og de resultater, 
der skal opnås, herunder fastlæggelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræver støtte fra Horisont 2020.

Or. de

Begrundelse

Der bør kun etableres offentlig-private partnerskaber, hvis de offentlig-private partnerskaber 
som instrument tilfører en merværdi (f.eks. med hensyn til industriens deltagelse, løftestang 
for private midler eller forbedret konkurrencedygtighed for en hel værdikæde) i forhold til 
andre mulige instrumenter. Der tages følgelig højde for den særlige karakter af denne type 
forskningsstøtte, uden at der bliver plads til afvigelser fra deltagelsesreglerne. Dette er i 
overensstemmelse med det væsentlige krav på forenkling.

Ændringsforslag 745
Bernd Lange

Forslag til forordning
Artikel 47 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 47 a
I tilfælde af foranstaltninger på et område 
af relevans for folkesundheden skal der i 
tilskudsaftalen fastlægges bestemmelser 
om forskningsresultaternes 
tilgængelighed for alle gennem socialt 
ansvarlige strategier til 
teknologioverførsel.

Or. de
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Begrundelse

Resultaterne af offentlig forskning bør være tilgængelige for alle. Der bør følgelig tages højde 
for de samfundsmæssige fordele i forbindelse med europæisk forskning sammen med 
videnskabelig topkvalitet. Dette omfatter global adgang til livsvigtig medicin.

Ændringsforslag 746
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48 udgår
Priser
Tildeling af priser sker på betingelse af, at 
de relevante offentliggørelsesforpligtelser 
accepteres. Arbejdsprogrammet eller 
arbejdsplanen kan indeholde særskilte 
forpligtelser vedrørende udnyttelse og 
formidling.

Or. en

Ændringsforslag 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling, herunder licensbestemmelser, 
fastsættes i betingelserne om pristildeling 
med henblik på at sikre maksimal 
udnyttelse af resultater og bred adgang til 
rimelig pris til resultaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 748
Ioannis A. Tsoukalas

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Særbestemmelser, navnlig vedrørende 
ejerskab, brugsrettigheder, udnyttelse og 
formidling fastsættes i betingelserne om 
pristildeling med henblik på at sikre 
maksimal udnyttelse af resultater og bred 
adgang til rimelig pris til resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ordregivende myndighed ejer de 
frembragte resultater og data og udsteder 
ikke-eksklusive licenser til tredjeparter, 
således at de fællesejede resultater 
udnyttes på rimelige betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 750
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 49 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Offentlige indkøb, prækommercielle 
offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger

Prækommercielle offentlige indkøb og
offentlige indkøb af innovative løsninger

Or. en

Begrundelse

I artikel 35 fastlægges det, at EU-støtte udelukkende kan tage form af prækommercielle 
offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative løsninger, og det er ikke nødvendigt at 
fastlægge en ordning om intellektuelle ejendomsrettigheder for så vidt angår offentlige 
indkøb, der ikke er prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger.

Ændringsforslag 751
Vicky Ford

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår
Offentlige indkøb, prækommercielle
offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger
1. Hvis ikke andet er angivet i 
forslagsindkaldelsen, tilhører de 
resultater, som frembringes ved offentlig 
indkøb foretaget af Kommissionen, EU.
2. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om 
prækommercielle offentlige indkøb for at 
sikre den bedste nyttiggørelse af 
resultaterne og for at undgå urimelige 
fordele. Den kontrahent, der frembringer 
resultater under prækommercielle 
offentlige udbud, ejer som minimum de 
medfølgende intellektuelle 
ejendomsrettigheder. De ordregivende 
myndigheder har som minimum royaltyfri 
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adgang til resultaterne til eget brug samt 
ret til at uddele eller kræve, at de 
deltagende kontrahenter udsteder ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte resultaterne under rimelig forhold 
uden ret til at give underlicenser. Hvis en 
kontrahent ikke udnytter resultaterne 
kommercielt inden for en vis periode efter 
den prækommercielle offentlige 
udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal 
han overdrage ejerskabet for resultaterne 
til de tilbudsgivende myndigheder.
3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om offentlige 
indkøb af innovative løsninger for at sikre 
den bedste nyttiggørelse af resultaterne og 
for at undgå urimelige fordele.

Or. en

Ændringsforslag 752
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 udgår
Offentlige indkøb, prækommercielle 
offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger
1. Hvis ikke andet er angivet i 
forslagsindkaldelsen, tilhører de 
resultater, som frembringes ved offentlig 
indkøb foretaget af Kommissionen, EU.
2. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om 
prækommercielle offentlige indkøb for at 
sikre den bedste nyttiggørelse af 
resultaterne og for at undgå urimelige 
fordele. Den kontrahent, der frembringer 
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resultater under prækommercielle 
offentlige udbud, ejer som minimum de 
medfølgende intellektuelle 
ejendomsrettigheder. De ordregivende 
myndigheder har som minimum royaltyfri 
adgang til resultaterne til eget brug samt 
ret til at uddele eller kræve, at de 
deltagende kontrahenter udsteder ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte resultaterne under rimelig forhold 
uden ret til at give underlicenser. Hvis en 
kontrahent ikke udnytter resultaterne 
kommercielt inden for en vis periode efter 
den prækommercielle offentlige 
udbudsrunde fastsat i kontrakten, skal 
han overdrage ejerskabet for resultaterne 
til de tilbudsgivende myndigheder.
3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om offentlige 
indkøb af innovative løsninger for at sikre 
den bedste nyttiggørelse af resultaterne og 
for at undgå urimelige fordele.

Or. en

Ændringsforslag 753
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis ikke andet er angivet i 
forslagsindkaldelsen, tilhører de 
resultater, som frembringes ved offentlig 
indkøb foretaget af Kommissionen, EU.

udgår

Or. en

Begrundelse

Da det i artikel 35 fastlægges, at EU-støtte udelukkende kan tage form af prækommercielle 
offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative løsninger, er det ikke nødvendigt at 
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fastlægge en ordning om intellektuelle ejendomsrettigheder for så vidt angår offentlige 
indkøb, der ikke er prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af innovative 
løsninger.

Ændringsforslag 754
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Opfinderen forbliver ejeren af 
resultaterne, og brugsrettighederne 
tildeles de ordregivende myndigheder for 
egen anvendelse samt retten til udnyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det er almindelig praksis inden for offentlige indkøb, at opfinderen ejer de intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og dette skal forblive reglen uanset instrumentets finansieringsniveau 
(tilskud, offentlige indkøb, prækommercielle offentlige indkøb eller offentlige indkøb af 
innovative løsninger). EU’s ejerskab skal forblive en ekstraordinær undtagelse, der finder 
anvendelse, såfremt opfinderen ikke udnytter resultaterne.

Ændringsforslag 755
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En tredjeparts udnyttelse af 
resultaterne som omhandlet i reglerne for 
deltagelse og formidling skal imidlertid 
begrænses, således at Unionens eller den 
afgørende medlemsstats eller de 
afgørende medlemsstaters behov 
imødekommes, og at tredjeparters 
kommercielle udnyttelse udelukkes. 
Ejeren kan afvise at overdrage sådanne 
rettigheder til tredjeparter i tilfælde af, at 
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deres berettigede interesser bliver påført 
skade.

Or. en

Begrundelse

Ved begrænsningen af resultaternes udnyttelse bør der tages højde for Unionens behov, 
samtidig med at ejerens berettigede interesser beskyttes.

Ændringsforslag 756
Christian Ehler

Forslag til forordning
Afsnit III a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afsnit IIIa
De enkelte bestemmelser

Or. en

Ændringsforslag 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
Offentlige indkøb, prækommercielle 

offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger

Offentlige indkøb, prækommercielle 
offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger
1. Alle offentlige indkøb, der foretages af 
Kommissionen sammen med 
medlemsstaterne, er underlagt reglerne 
om offentlige indkøb i henhold til 
forordning (EU) nr. XX/XX 
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[finansforordningen] og forordning (EU) 
nr. XX/XX [delegeret forordning].
2. EU-finansiering kan tage form af 
prækommercielle offentlige indkøb eller 
offentlige indkøb af innovative løsninger, 
der foretages af Kommissionen sammen 
med medlemsstaternes og de associerede 
landes ordregivende myndigheder.
Under procedurerne for offentlige 
indkøb:
a) skal principperne om gennemsigtighed, 
ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler 
overholdes, og hvor det er relevant, 
direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 
2009/81/EF
b) kan der fastsættes særlige betingelser –
f.eks. for, hvor de indkøbte aktiviteter skal 
finde sted, som dog for prækommercielle 
offentlige indkøb er begrænset til at 
omfatte medlemsstatens eller det 
associerede lands territorium – når dette 
er behørigt begrundet i foranstaltningens 
målsætning
c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")
d) skal ordren tildeles den bydende, der 
har afgivet det bud, som er det økonomisk 
mest fordelagtige. Det økonomisk mest 
fordelagtige tilbud set ud fra den 
ordregivende myndigheds synspunkt 
udvælges på grundlag af kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt. Disse 
kriterier omfatter, ud over pris eller 
omkostninger, andre kriterier i 
forbindelse med genstanden for den 
pågældende offentlige kontrakt som 
f.eks.: kvalitet, herunder teknisk værdi, 
æstetiske og funktionsmæssige 
karakteristika, tilgængelighed, 
udformning for alle brugere, 
miljømæssige karakteristika og innovativ 
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karakter, herunder bl.a. yderligere 
innovative løsninger foruden de 
minimumskrav, som er fastlagt i 
udbudsbekendtgørelsen, det beskrivende 
dokument eller opfordringen til at 
bekræfte interessetilkendegivelsen
3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om 
prækommercielle offentlige indkøb for at 
sikre den bedste nyttiggørelse af 
resultaterne og for at undgå urimelige 
fordele. Den kontrahent, der frembringer 
resultater under prækommercielle 
offentlige udbud, ejer som minimum de 
medfølgende intellektuelle 
ejendomsrettigheder. De ordregivende 
myndigheder har som minimum royaltyfri 
adgang til resultaterne til eget brug samt 
ret til at uddele eller kræve, at de 
deltagende kontrahenter udsteder ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte resultaterne under rimelige 
forhold uden ret til at give underlicenser. 
Hvis en kontrahent ikke udnytter 
resultaterne kommercielt inden for en vis 
periode efter den prækommercielle 
offentlige udbudsrunde fastsat i 
kontrakten, skal han overdrage ejerskabet 
for resultaterne til de ordregivende 
myndigheder.
4. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse kan 
fastsættes i kontrakterne om offentlige 
indkøb af innovative løsninger for at sikre 
den bedste nyttiggørelse af resultaterne og 
for at undgå urimelige fordele.

Or. en

Ændringsforslag 758
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
Priser

1. EU-finansiering kan ydes i form af 
priser som omhandlet i [afsnit VII] i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen]. Der tilskyndes til 
anvendelse af priser, men ikke som 
erstatning for en behørigt struktureret 
finansiering.
2. Reglerne for konkurrencen fastsættes i 
arbejdsprogrammet.
3. Reglerne for konkurrencen skal mindst 
fastsætte betingelser for deltagelse, 
tildelingskriterierne, herunder fristen for 
forslag og fristen for tildeling, prisens 
størrelse og betalingsordninger.
Priserne tildeles ikke direkte uden en 
konkurrence og offentliggøres årligt.
4. Bidrag til en konkurrence vurderes af 
et ekspertpanel på grundlag af de 
offentliggjorte regler for konkurrencen.
Priserne uddeles derefter af den 
kompetente anvisningsberettigede på 
grundlag af vurderingen fra 
ekspertpanelet, der frit kan beslutte, om 
de vil anbefale tildelingen af priser, 
afhængigt af deres vurdering af 
bidragenes kvalitet.
5. Prisens størrelse er ikke forbundet med 
de omkostninger, som modtageren har 
afholdt.
6. Når gennemførelsen af en 
foranstaltning eller et arbejdsprogram 
forudsætter, at en modtager af tilskud fra 
Unionen tildeler priser til tredjemand, kan 
modtageren kun tildele sådanne priser, 
forudsat at minimumsbetingelserne i 
konkurrencereglerne er nøje fastsat i 
beslutningen om ydelse af tilskud eller i 
aftalen indgået mellem modtageren og 
Kommissionen uden nogen skønsmargen.
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7. Hvad angår formidling af resultater, 
finder afsnit III i denne forordning 
anvendelse. Eventuelle yderligere 
forpligtelser til formidling eller udnyttelse 
af resultaterne fastsættes i reglerne for 
konkurrencen.
8. Hvis en præmie ikke er tildelt inden for 
den frist, der er fastsat i reglerne for 
konkurrencen, tildeles de midler, der 
afsættes til konkurrencen, inden for 
samme mål i henhold til forordning (EU) 
nr. XX/XX [Horisont 2020].

Or. en

Begrundelse

Flyttet hertil fra artikel 34 og 48. Stk. 3-6 indeholder den nuværende ordlyd af udkastet til 
finansforordningen, som fortsat er underlagt trepartsdialog og kan mislykkes, når udkastet er 
vedtaget. Stk. 7 tilføjer afgørende bestemmelser for intellektuelle ejendomsrettigheder og 
formidling af resultater. Stk. 8 sikrer, at midlerne under Horisont 2020 forbliver i FUI-
budgettet, navnlig i tilfælde af at det nye instrument for motivationspriserne ikke medfører de 
ønskede virkninger.

Ændringsforslag 759
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49b
Offentlige indkøb, prækommercielle 

offentlige indkøb og offentlige indkøb af 
innovative løsninger

1. Alle offentlige indkøb, der foretages af 
Kommissionen sammen med 
medlemsstaterne, er underlagt reglerne 
om offentlige indkøb i henhold til 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og forordning (EU) 
nr. XX/XX [delegeret forordning].
2. EU-finansiering kan tage form af 
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prækommercielle offentlige indkøb eller 
offentlige indkøb af innovative løsninger, 
der foretages af Kommissionen sammen 
med ordregivende myndigheder fra 
medlemsstaterne og de associerede lande 
eller af Unionens agenturer sammen med 
ordregivende myndigheder fra 
medlemsstaterne og de associerede lande.
Under procedurerne for offentlige 
indkøb:
a) skal principperne om gennemsigtighed, 
ikke-forskelsbehandling, ligebehandling, 
forsvarlig økonomisk forvaltning, 
proportionalitet samt konkurrenceregler 
overholdes, og hvor det er relevant, 
direktiv 2004/17/EF, 2004/18/EF og 
2009/81/EF
b) kan der fastsættes særlige betingelser –
f.eks. for, hvor de indkøbte aktiviteter skal 
finde sted, som dog for prækommercielle 
offentlige indkøb er begrænset til at 
omfatte medlemsstatens eller det 
associerede lands territorium – når dette 
er behørigt begrundet i foranstaltningens 
målsætning
c) kan det tillades at foretage flere 
tildelinger af kontrakter inden for samme 
procedure ("valg af flere leverandører")
d) skal ordren tildeles den bydende/de 
bydende, der har afgivet det bud, der giver 
mest værdi for pengene.
3. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse 
fastsættes i kontrakterne om 
prækommercielle offentlige indkøb for at 
sikre den bedste nyttiggørelse af 
resultaterne og for at undgå urimelige 
fordele. Den kontrahent, der frembringer 
resultater under prækommercielle 
offentlige udbud, ejer som minimum de 
medfølgende intellektuelle 
ejendomsrettigheder. De ordregivende 
myndigheder har som minimum royaltyfri 
adgang til resultaterne til eget brug samt 
ret til at uddele eller kræve, at de 
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deltagende kontrahenter udsteder ikke-
eksklusive licenser til tredjeparter for at 
udnytte resultaterne under rimelige 
forhold uden ret til at give underlicenser. 
Hvis en kontrahent ikke udnytter 
resultaterne kommercielt inden for en vis 
periode efter den prækommercielle 
offentlige udbudsrunde fastsat i 
kontrakten, skal han overdrage ejerskabet 
for resultaterne til de ordregivende 
myndigheder.
4. Særbestemmelser vedrørende ejerskab, 
brugsrettigheder og licensudstedelse kan 
fastsættes i kontrakterne om offentlige 
indkøb af innovative løsninger for at sikre 
den bedste nyttiggørelse af resultaterne og 
for at undgå urimelige fordele.

Or. en

Ændringsforslag 760
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49c
Finansielle instrumenter

1. De finansielle instrumenter kan tage 
alle former omhandlet i og skal 
gennemføres i overensstemmelse med 
[afsnit VIII] i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] og kan kombineres 
indbyrdes samt med andre tilskud, der 
finansieres over Unionens budget, 
herunder Horisont 2020.
2. I overensstemmelse med artikel [54] i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] kan Kommissionen 
uddelegere gennemførelsesopgaver og 
forvaltningen af de finansielle 
instrumenter til EIB, EIF og andre 
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finansielle institutioner.
3. I overensstemmelse med [artikel 18, stk. 
2], i forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen] tildeles indtægter og 
tilbagebetalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument under forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020], til det 
pågældende finansielle instrument.
4. Indtægter og tilbagebetalinger, der er 
frembragt via finansieringsfaciliteten for 
risikodeling, som er oprettet under 
afgørelse nr. 1982/2006/EF, og i den 
tidlige fase af faciliteten for SMV'er i 
hurtig vækst og innovative SMV'er (GIF), 
som er oprettet under Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1639/2006/EF, tildeles det efterfølgende 
finansielle instrument under forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020].
5. Kommissionen sikrer, at alle typer 
finansielle formidlere, herunder nationale 
og regionale offentlige banker samt 
regionale investeringsbanker, inddrages 
på tilstrækkelig vis i gennemførelsen af de 
finansielle instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 761
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49d
Offentlig-private partnerskaber

1. I henhold til artikel 19 i forordning 
(EU) nr. XX/XX [Horisont 2020] kan 
Horisont 2020 gennemføres ved hjælp af 
offentlig-private partnerskaber, såfremt 
alle berørte partnere forpligter sig til at 
støtte udviklingen og gennemførelsen af 
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Horisont 2020.
2. De offentlig-private partnerskaber 
udpeges på en åben og gennemsigtig 
måde på basis af en evaluering foretaget 
af uafhængige eksperter i henhold til 
artikel 37 i denne forordning. Denne 
evaluering skal baseres på alle følgende 
kriterier:
a) merværdien ved foranstaltninger på 
EU-plan og ved instrumentet offentlig-
private partnerskaber
b) omfanget af virkningerne for 
industriens konkurrenceevne, bæredygtig 
vækst og samfundsøkonomiske 
spørgsmål.
3. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til 
offentlig-private partnerskaber, såfremt 
følgende kriterier er opfyldt og anført i en 
kontraktmæssig aftale:
a) alle partneres langsigtede engagement 
på basis af en fælles vision og klart 
afgrænsede mål
b) omfanget af de involverede ressourcer 
og evnen til at mobilisere yderligere 
investeringer i forskning og innovation
c) en klar fastlæggelse af hver enkelt 
partners rolle og aftalte 
nøgleresultatindikatorer for den valgte 
periode.
4. Reglerne for deltagelse og formidling af 
offentlig-private partnerskaber, som er 
oprettet og finansieret under Horisont 
2020, skal fuldt ud være i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
XX/XX [finansforordningen], samt de 
regler, der er fastsat i denne forordning, 
og kan kun fraviges, hvis det er 
nødvendigt på grund af deres særlige 
behov.
Bestemmelserne for offentlig-private 
partnerskaber kan afvige fra Unionens 
personalevedtægt, for så vidt som 
retsakterne om nedsættelse af disse 



AM\907844DA.doc 111/125 PE492.788v01-00

DA

organer i henhold til artikel 1a, stk. 2, i 
personalevedtægten ikke foreskriver 
anvendelse af personalevedtægten.
5. Afvigelser fra de regler, der er nævnt i 
stk. 2, og de særlige årsager til sådanne 
afvigelser skal meddeles Europa-
Parlamentet og Rådet årligt i et 
arbejdsdokument. Arbejdsdokumentet 
skal også redegøre for fremskridt hen 
imod opfyldelsen af formålet, hvortil de 
enkelte enheder blev oprettet, og 
relevansen af de ovennævnte afvigelser 
for de opnåede fremskridt.
6. Unionens deltagelse i disse 
partnerskaber kan antage følgende 
former:
a) finansielle bidrag fra Unionen til fælles 
foretagender, der er oprettet på grundlag 
af artikel 187 i TEUF under det syvende 
rammeprogram, forudsat at de 
grundlæggende retsakter for disse 
foretagender ændres, til nye offentlig-
private partnerskaber, der oprettes på 
grundlag af artikel 187 i TEUF, og til 
andre finansieringsorganer, jf. artikel [55, 
stk. 1, litra b), nr. v) eller vii),] i 
forordning (EU) nr. XX/XX 
[finansforordningen]. Denne form for 
partnerskaber gennemføres kun, hvor 
rækkevidden af de forfulgte mål og 
størrelsesordenen af de nødvendige 
ressourcer berettiger til det
b) indgåelse af en kontraktmæssig aftale 
mellem partnerne, jf. stk. 1, som 
fastlægger målene for partnerskabet, 
partnernes respektive forpligtelser, 
nøgleresultatindikatorer og de resultater, 
der skal opnås, herunder fastlæggelse af 
forsknings- og innovationsaktiviteter, der 
kræver støtte fra Horisont 2020.

Or. en
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Ændringsforslag 762
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49e
Offentlig-offentlige partnerskaber

1. Reglerne, der er fastlagt i denne 
forordning, finder også anvendelse på 
offentlig-offentlige partnerskaber, som 
anført i artikel [20] i forordning (EU) nr. 
XX/XX [Horisont 2020].
2. Offentlig-offentlige partnerskaber, som 
finansieres gennem 
ERA-NET-instrumentet, kan være 
berettigede til samfinansiering under 
Horisont 2020, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:
a) en betydelig grad af tidligere finansielle 
forpligtelser fra de deltagende enheder til 
de fælles indkaldelser og foranstaltninger
b) harmoniserende regler og betingelser 
for gennemførelsen af de fælles 
indkaldelser og foranstaltninger.
Offentlig-offentlige partnerskaber kan 
støttes enten inden for eller på tværs af de 
indsatsområder, der er fastlagt i artikel 5, 
stk. 2, særlig ved hjælp af:
3. Fælles programlægningsinitiativer, der 
i henhold til artikel 185 i TEUF kan være 
berettigede til samfinansiering under 
Horisont 2020, hvis følgende betingelser 
er opfyldt:
a) et eksisterende behov for en specifik 
gennemførelsesstruktur baseret på artikel 
185 i TEUF
b) de deltagende landes udvisning af et 
stærkt engagement i integration på 
videnskabeligt, forvaltningsmæssigt og 
finansielt niveau
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c) merværdien ved foranstaltninger på 
EU-plan
d) den kritiske masse med hensyn til 
størrelsen og antallet af involverede 
programmer, ligheden mellem 
aktiviteterne og andelen af relevant 
forskning, som de dækker.
4. Kommissionen kan overdrage 
budgetgennemførelsesopgaver til et fælles 
programlægningsinitiativ, såfremt 
følgende kriterier er opfyldt og anført i en 
kontraktmæssig aftale:
a) et klart defineret mål, som er relevant 
for målene for Horisont 2020 og 
Unionens bredere politiske mål
b) de deltagende landes klare finansielle 
forpligtelser, herunder forudgående 
tilsagn om at samle nationale og/eller 
regionale investeringer i en pulje til 
tværnational forskning og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 49 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49f
SMV-instrument

1. Kun SMV'er kan ansøge om 
indkaldelser af forslag, der er udstedt i 
henhold til det SMV-specifikke 
instrument, som er omhandlet i artikel 18 
i forordning (EU) nr. XX/XX [Horisont 
2020]. De skal tilskyndes til at deltage 
sammen med andre virksomheder, 
forskningsorganisationer og universiteter.
Så snart en virksomhed er blevet godkendt 
som en SMV, skal denne juridiske status 
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formodes at være gældende under hele 
projektforløbet, selv i tilfælde hvor 
virksomheden der på grund af sin vækst 
senere overstiger de lofter, som er fastlagt 
i definitionen af en SMV.
2. Indkaldelser af forslag under SMV-
instrumenter skal være åbne indkaldelser, 
der i videst muligt omfang har en bottom-
up-tilgang til emnet. En forenklet totrins-
vurderingsprocedure kan finde 
anvendelse, hvis det er angivet i 
arbejdsprogrammet, forudsat at det ikke 
medfører en forlængelse af den samlede 
bedømmelse.
3. I overensstemmelse med artikel 17a må 
den tid, det tager at indgå en kontrakt
under SMV-instrumentet, ikke overskride 
seks måneder.
3. I overensstemmelse med denne 
forordning, kan tilskudsaftalen, der er 
indgået under SMV-instrumentet, 
fastsætte særlige bestemmelser, navnlig 
om underleverancer, ejerskab, brugsret, 
udnyttelse og formidling af resultater.
4. Såfremt en revision af tilskudsaftalen, 
der er indgået under SMV-instrumentet, 
er nødvendig under gennemførelsen af en 
foranstaltning, navnlig med hensyn til 
ændringer i sammensætningen af 
konsortiet, gælder en forenklet 
revisionsprocedure.
5. Kommissionen skal sikre tilstrækkelig 
komplementaritet mellem SMV-
instrumentet under Horisont 2020 og det 
finansielle instrument under Horisont 
2020 og COSME samt ordninger og 
instrumenter, der er oprettet i fællesskab 
med medlemsstater, såsom det fælles 
Eurostars-program.

Or. en

Ændringsforslag 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho
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Forslag til forordning
Artikel 49 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49g
Den hurtige vej til innovation

1. Alle juridiske enheder, som kan deltage 
i de aktiviteter, der er dækket af del II 
(”Industrielt lederskab”) og del III 
(”Samfundsmæssige udfordringer”) i det 
særlige program (forordning (EU) 
xy/2012), skal have mulighed for at 
indsende forslag, der skal tages i 
betragtning under instrumentet Den 
hurtige vej til innovation.
Inden for del II ("Industrielt lederskab") 
kan der indsendes forslag inden for hvert 
teknologiområde, som er fastlagt under 
det specifikke mål "Lederskab inden for 
støtte- og industriteknologi" i det [særlige 
program], uden begrænsninger med 
hensyn til forskningsemnet.
Inden for del III (”Samfundsmæssige 
udfordringer”) kan der indsendes forslag 
inden for alle samfundsmæssige 
udfordringer uden begrænsninger med 
hensyn til teknologiområde.
2. Der kan til enhver tid indsendes 
forslag. Kommissionen skal iværksætte en 
bedømmelsesperiode to gange om året på 
et fastlagt tidspunkt. Tiden mellem 
begyndelsen på en bedømmelse og 
tildelingen af et tilskud overstiger ikke 
seks måneder.
3. For det første skal forslag rangordnes i 
henhold til tildelingskriteriet “virkning” 
og ”gennemførelsens kvalitet og 
effektivitet”. For det andet skal 
“ekspertise” som det afgørende 
tildelingskriterium fastlægge den endelige 
prioritering, der fører til beslutningen om 
ydelse af tilskud.
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4. Idet det drejer sig om en hurtig 
behandling, må højst fem juridiske 
enheder deltage i en foranstaltning.
3. Horisont 2020-tilskuddet fastsættes i 
overensstemmelse med artikel 22 (stk. 3a 
(nyt)).

Or. en

Begrundelse

Under behørig hensyntagen til programmets tilsigtede overgang til innovation skal der i 
Horisont 2020 stilles mindst ét instrument til rådighed, som systematisk giver mulighed for, at 
innovative ideer kan bedømmes og modtage støtte til enhver tid ved hjælp af en hurtig, 
standardiseret og pålidelig procedure. Et instrument med “åben indkaldelse” eller et 
“bottom-up”-instrument, der garanterer en seksmånedersperiode, inden støtten bevilges, vil 
sikre, at innovative ideer ikke risikerer at blive forældet, når projektet endelig kan 
påbegyndes. Dette vil desuden øge industriens deltagelse.

Ændringsforslag 765
Christian Ehler

Forslag til forordning
Artikel 49 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49h
Andre særlige bestemmelser

1. Tilskudsaftalen kan fastsætte 
særbestemmelser i forbindelse med 
foranstaltninger, der omfatter 
sikkerhedsrelaterede aktiviteter, især 
vedrørende prækommercielle offentlige 
indkøb, offentlige indkøb af innovative 
løsninger, ændringer i konsortiets 
sammensætning, klassificerede 
oplysninger, åben adgang til 
forskningspublikationer, udnyttelse, 
formidling, overdragelse og udstedelse af 
licenser for resultater.
2. For sikkerhedsrelateret forskning og 
teknologisk udvikling kan finansieringen 
nå et maksimum på 100 % af de samlede 
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støtteberettigede omkostninger og en 
yderligere fast sats på 20 %, der skal 
dække foranstaltningens indirekte 
omkostninger, eller på 70 % af de samlede 
støtteberettigede omkostninger, når de 
faktiske indirekte omkostninger angives, i 
de særlige tilfælde, der vedrører 
kompetenceudviklingen inden for 
områder med en meget begrænset 
markedsstørrelse og en risiko for 
"markedssvigt" eller hurtigere udvikling 
af udstyr som reaktion på nye trusler, 
forudsat at dette anføres i 
arbejdsprogrammet.
3. I forbindelse med foranstaltninger til 
støtte af eksisterende eller nye 
forskningsinfrastrukturer kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser 
for brugerne af disse infrastrukturer.
4. I forbindelse med foranstaltninger 
vedrørende ERC's frontlinjeforskning kan 
tilskudsaftalen fastsætte særbestemmelser, 
især vedrørende brugsrettigheder, 
mulighed for overdragelse og formidling i 
forhold til deltagerne, forskerne og alle af 
foranstaltningen berørte parter.
5. Tilskudsaftaler om støtte til forskeres 
uddannelse og karriereudvikling kan 
indeholde særbestemmelser om brugsret, 
ejerskab og forpligtelser vedrørende de 
forskere, der drager fordel af 
foranstaltningen.
6. I forbindelse med samordnings- og 
støtteaktiviteter kan tilskudsaftalen 
fastsætte særbestemmelser, især 
vedrørende ejerskab, brugsrettigheder, 
udnyttelse og formidling af resultater.

Or. en

Ændringsforslag 766
Vicky Ford, Christian Ehler
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Forslag til forordning
Bilag 0 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG 0 
Kommissionens adfærdskodeks

Kommissionen, herunder agenturer og 
organer, som handler på vegne af 
Kommissionen, skal overholde følgende 
principper i forbindelse med alle Horisont 
2020-projekter:
Tidspunkt for afgivelse af tilbud
Det er væsentligt at afkorte perioderne for 
udvælgelsen af vindende tilbud. 
Afhængigt af alle særlige indkaldelsers 
karakter bør der imidlertid også tages 
behørigt hensyn til følgende:
Tydelige og gennemsigtige mekanismer til 
udvikling af indkaldelser inden for 
særlige emner vil give mulighed for lige 
vilkår samt integreret og øget deltagelse. 
Dette bør så vidt muligt være konsekvent i 
programmer og temaer.
En rimelig underretningsfrist for 
kommende indkaldelser kan give 
potentielle deltagere mulighed for at 
indgå tilbudskonsortier inden 
offentliggørelsen af indkaldelser, hvilket 
således kan føre til tilbud af højere 
kvalitet.
Såfremt der fastholdes en rimelig periode 
mellem offentliggørelsen af en 
indkaldelse og fristen for indsendelsen af 
tilbud, kan det medføre tilbud af højere 
kvalitet og mere lige vilkår mellem 
deltagere med forskellige niveauer af 
administrativ kapacitet, erfaring med 
hensyn til deltagelse i EU-finansierede 
programmer, forskellige sprog og 
varierende engelskkundskaber.
Indkaldelsesfrister bør fastlægges under 
hensyntagen til EU-indkaldelsernes fulde 
omfang og potentielle deltageres 
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akademiske kalender og 
erhvervskalender.
Tidspunkt for bevilling
Den gennemsnitlige periode, inden støtten 
bevilges, skal være på seks måneder 
regnet fra datoen for 
forhandlingstilbuddet. Kommissionen skal 
sammenlagt anvende højst 60 arbejdsdage 
på at færdiggøre deres interne procedure, 
herunder forberedelse af al relevant 
information og dokumentation, 
bedømmelse og underskrift af 
tilskudsaftaler. Deltagerne får 
sammenlagt mindst 60 arbejdsdage til at 
forberede al den relevante information og 
dokumentation, som kræves.
Hvis det er hensigtsmæssigt for typen af 
en særlig indkaldelse, bør der tages 
behørigt hensyn til en 
totrinsevalueringsprocedure med henblik 
på at reducere omkostningerne ved at 
forberede forslag, som ikke bliver antaget. 
For så vidt angår totrinsprocedurer bør 
gennemsnitsperioden, inden støtten 
bevilges, være på ni måneder. Der bør 
være sammenhæng i udformningen af 
forslag, når der anvendes en 
totrinsprocedure, og ansøgerne skal have 
tilstrækkelig tid til at forberede trin to i 
tilbuddet.
Kommissionen skal tilstræbe at træffe 
beslutninger eller fremsætte anmodninger 
om oplysninger så hurtigt som praktisk 
muligt. Kommissionen undgår at forpligte 
deltagerne til at lave et nyt udkast til eller 
omforhandle dele af et indledningsvist 
vindende tilbud, medmindre der er en 
rimelig og berettiget grund herfor.
Deltagere får en rimelig tidsperiode til at 
forberede den information og 
dokumentation, som kræves for projekter.
Når der udarbejdes 
ansøgningsdokumenter og fastlægges 
tidsfrister, skal Kommissionen være 
opmærksom over for, at SMV’er og 
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universitetsakademikere typisk har lille 
eller ingen særlig kapacitet til at 
udarbejde administrative dokumenter. 
Repetitive elementer i ansøgningen, 
tilskudsaftalen eller ledsagedokumenterne 
bør undgås. Kommissionen afholder sig 
fra at anmode deltagerne om oplysninger, 
som allerede er til rådighed inden for 
administrationen, medmindre der er 
behov for at ajourføre dem. I denne 
henseende anvender Kommissionen 
princippet ”kun én gang”, hvor 
oplysninger, der én gang er blevet indgivet 
til administrationen, ikke bør anmodes om 
igen af en anden tjenestegren i 
administrationen, dvs. at virksomheder 
ikke bør være forpligtet til at indgive 
oplysninger, som myndighederne allerede 
har modtaget ad anden vej.
Kommissionen tilstræber så vidt muligt at 
undgå at fastlægge tidsfrister, som vil 
kræve, at mulige deltagere skal indsende 
dokumentation under 
standardferieperioder i den akademiske 
verden og erhvervslivet.
Kommissionen sigter efter at begrænse 
den tid, det tager at forberede det 
nødvendige papirarbejde, når en 
tilskudsaftale er blevet indgået, til 15 
arbejdsdage.
I hensigtsmæssige tilfælde, som f.eks. for 
SMV’er, kan Kommissionen med fordel 
undlade at anmode deltagerne om at 
indsende dele af eller al den
dokumentation, der kræves, hvis en sådan 
dokumentation allerede er blevet indsendt 
til dem for nyligt i forbindelse med en 
anden procedure, og forudsat at de 
relevante dokumenter blev udstedt inden 
for en fastlagt rimelig tidsperiode og 
stadig er gyldige. I sådanne tilfælde kan 
den pågældende deltager opfordres til at 
erklære på tro og love, at 
dokumentationen allerede er blevet 
indsendt i en tidligere procedure, som skal 
præciseres, og for at bekræfte, at der ikke 
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har været nogen ændring i situationen.
Kommissionen må ikke anmode 
deltagerne om at indsende fakta eller 
data, som Kommissionen nemt og gratis 
kan kontrollere i en godkendt og 
elektronisk tilgængelig database (f.eks. 
virksomhedsdata).
Kommissionen fastsætter ikke mål om 
antallet af deltagere i enkelte 
indkaldelser.
Tidspunkt for betaling
Deltagere, der har udført deres arbejde, 
som de var kontraktligt forpligtet til at 
udføre, bør betales rettidigt.
Kommissionen sikrer, at deltagere 
modtager de penge, som de har ret til, 
senest 30 dage efter indsendelsen af det 
nødvendige papirarbejde til 
Kommissionen. Kommissionen 
underretter projektkoordinatoren og 
deltagere om alle uregelmæssigheder eller 
alt yderligere papirarbejde senest to uger 
efter, at oplysningerne er blevet indsendt 
til Kommissionen. Såfremt ingen sådan 
underretning er modtaget, skal 
Kommissionen afholde de skyldige beløb.
Kommissionen træffer foranstaltninger 
for at sikre, at projektkoordinatorerne 
fordeler projektmidler rettidigt samt 
rimeligt og forholdsmæssigt i 
overensstemmelse med tilskudsaftalen, og 
at midlerne deles blandt partnere i forhold 
til det beløb, som hver partner er 
berettiget til. Medmindre det er aftalt 
mellem alle partnere, skal 
projektkoordinatorer ikke tilbageholde 
eller inddele forhåndsbetalingsmidlerne i
faser uden projektlederens godkendelse, 
navnlig for så vidt angår SMV’er. 
Sådanne ordninger bør tydeliggøres i 
konsortieaftaler og godkendes af 
projektlederen.
Når en betaling er blevet foretaget til 
projektkoordinatoren, skal Kommissionen 
underrette deltagerne om det beløb, der er 
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blevet udbetalt, og om den dato, 
betalingen blev foretaget.
Hvis én eller flere partnere ikke har 
færdiggjort det arbejde, som de er 
kontraktligt forpligtet til at udføre, eller 
ikke har indsendt den krævede 
information eller dokumentation til 
projektkoordinatoren eller Kommissionen, 
skal de ikke hindre projektkoordinatoren i 
at indsende dokumentation til 
Kommissionen på vegne af de andre 
partnere eller Kommissionen i at betale de 
andre partnere.
I de tilfælde, hvor nye partnere går ind i 
et projekt, efter at tilskudsaftalen er blevet 
forhandlet, skal dette ikke ændre det 
beløb, som tildeles de oprindelige 
partnere, medmindre andet er aftalt 
mellem de oprindelige partnere, eller 
medmindre at den mængde arbejde, der 
kræves af dem, vil være væsentligt 
anderledes.
Kommissionen gennemfører en hierarkisk 
revisionsprocedure, hvor de vil sikre, at 
støttemodtagernes revisorer følger en 
godkendt standard og arbejder i 
overensstemmelse med revisionskravene i 
Horisont 2020. Derved undgår man 
behovet for flere revisioner, samtidig med 
at den administrative procedure gøres 
tydeligere og nemmere for deltagerne. 
Kommissionen afholder sig fra at anmode 
om yderligere oplysninger, når en revision 
allerede er blevet indsendt.
EU skal aflægge rapport om sin 
betalingspræstation ved at udarbejde 
halvårlige statistikker, der viser, hvornår 
betalingen er blevet foretaget for 
afsluttede projekter. Betalingstidspunktet 
defineres som tidspunktet fra både 
projektkoordinatorens og projektlederens 
endelige godkendelse af det afsluttede 
projekt (denne periode må i sig selv ikke 
vare længere end én måned fra projektets 
afslutningsdato) til, at de disponible 
midler indsættes på deltagerens 
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bankkonto.
Efter anmodning fra deltageren skal der i 
tilskudsaftalen tages hensyn til den 
akademiske kalender og erhvervslivets 
kalender. Dette vil f.eks. gælde for 
projekter, hvortil der skal rekrutteres 
ph.d.-studerende, som sandsynligvis ikke 
er tilgængelige midt i den akademiske 
kalender.
Klageadgang
Kommissionen opretter en formel 
klageprocedure for deltagere, i 
forbindelse med hvilken der kan 
udnævnes en ombudsmand, som specifikt 
skal tage sig af forsknings- og 
innovationsprojekter under Horisont 
2020. Kommissionen sikrer, at deltagerne 
har kendskab til alle klage- og 
ankeprocedurer, som står til rådighed for 
dem, ved at offentliggøre detaljer om 
klage- og ankeprocedurerne i al 
korrespondance med deltagere eller 
ansøgere. Proceduren skal være 
gennemsigtig, og resultaterne og 
beslutningsprocessen skal være 
tilgængelige for deltagerne.
Deltagerne skal have mulighed for at 
indbringe klager vedrørende alle områder, 
som de har tilknytning til i Horisont 2020. 
Klageproceduren begrænses ikke til 
udelukkende at omfatte de formelle 
aspekter af bedømmelsen af forslagene.
Kommissionen skal senest 30 dage efter at 
have modtaget klagerne reagere på dem 
med en foreløbig afgørelse.
I overensstemmelse med direktiv 
2008/52/EF og Europa-Parlamentets 
beslutning af 13. september 2011 om 
gennemførelsen af direktivet om mægling 
i medlemsstaterne, dets indvirkning på 
mæglingen og domstolenes anvendelse af 
det (2011/2026(INI)) kan 
Europa-Kommissionen og deltagerne, 
hvis der ikke kan findes en 
tilfredsstillende løsning på en klage 
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gennem Kommissionens interne formelle 
klagebehandlingsprocedure 
(ombudsmanden eller tilsvarende 
organer), blive enige om at forsøge at 
bilægge en tvist gennem en 
mæglingsprocedure i overensstemmelse 
med reglerne i en 
mæglingscenterprocedure. Kommissionen 
og deltagerne skal på forhånd nå til 
enighed om mæglingscenteret eller en 
liste over centre, der er godkendt af 
Kommissionen.
Kommissionen skal lægge 0,5 % af 
Horisont 2020-budgettet til side til 
projekter, som i første omgang ikke bliver 
antaget, og som efter klageproceduren 
bedømmes positivt.
Meddelelser
Den etiske godkendelsesprocedure skal 
være gennemsigtig for deltagerne og 
ansøgerne, navnlig når denne procedure 
er kilden til en forsinkelse i 
iværksættelsen af projekter. Information, 
som allerede er blevet indsendt sammen 
med tilbuddet, bør ikke udarbejdes på ny 
for den etiske godkendelses skyld. 
Kommissionen anvender så vidt muligt 
alle de oplysninger, som ansøgeren 
allerede har indsendt med tilbuddet, for at 
give sin godkendelse og anmoder 
udelukkende om yderligere oplysninger, 
hvis den kan bevise, at disse oplysninger 
er absolut nødvendige.
Deltagerne skal kunne kontakte 
projektlederne direkte i de tilfælde, hvor 
de har gentagne bekymringer om 
forvaltningen af et projekt eller 
projektkoordinatorens handlinger. 
Såfremt projektlederen er fraværende, 
skal han/hun sikre, at deltagerne har 
stedfortræderens kontaktdetaljer, og 
stedfortræderen bør kunne træffe 
beslutninger i projektlederens fravær. 
Deltagerne skal have adgang og kendskab 
til kontaktdetaljer for de relevante 
tjenestemænd i Kommissionen.
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På anmodning fra deltagerne og for at 
give dem mulighed for at udarbejde 
fremtidige tilbud skal Kommissionen give 
ansøgerne tilbagemeldinger om tilbud, der 
ikke bliver antaget, herunder styrker og 
svagheder ifølge de uafhængige eksperter, 
som er omhandlet i artikel 37 i reglerne 
for deltagelse og formidling.

Or. en


