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Ändringsförslag 577
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och när så är lämpligt 
finansieringsorganen får utse oberoende 
experter som ska bedöma förslag eller ge 
råd om eller bistå med

1. Kommissionen och när så är lämpligt 
finansieringsorganen ska, med stöd av 
förslag som framlagts av 
medlemsstaterna, inrätta en databas i 
form av en förteckning över oberoende 
experter som ska företräda de vetenskaper 
som ingår i den relevanta klassificeringen 
av olika vetenskapsgrenar. Från denna 
förteckning ska experter utväljas för att

Or. pl

Motivering

Inledningen måste preciseras.

Ändringsförslag 578
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen och när så är lämpligt
finansieringsorganen får utse oberoende 
experter som ska bedöma förslag eller ge 
råd om eller bistå med

1. Kommissionen och finansieringsorganen 
ska utse oberoende experter som ska 
bedöma förslag eller ge råd om eller bistå 
med

Or. en

Ändringsförslag 579
Adam Gierek
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) bedömningen av förslag, (Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

En stilistisk rättelse av den polska versionen.

Ändringsförslag 580
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) övervakningen av genomförandet av 
åtgärder som genomförs enligt förordning 
(EU) nr XX/XX [Horisont 2020] samt av 
tidigare program för forskning och/eller 
innovation,

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. pl

Motivering

En stilistisk rättelse av den polska versionen.

Ändringsförslag 581
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utvärderingen av program för forskning 
och innovation,

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. pl

Motivering

En stilistisk rättelse av den polska versionen.

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

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) utvärderingen av program för forskning 
och innovation,

(d) utvärderingen av program för forskning 
och innovation, bland annat med hjälp av 
jämförande studier med länder som når 
toppresultat inom forskning och 
utveckling,

Or. en

Ändringsförslag 583
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) utformningen av unionens forsknings-
och innovationspolitik inbegripet 
förberedelser för framtida program.

(e) utvecklingen av unionens forsknings-
och innovationspolitik inbegripet 
förberedelser för framtida program.

Or. pl

Motivering

Gruppen av oberoende experter bör inrättas i samförstånd med medlemsländerna, i form av 
en databas med namn som har anknytning till olika vetenskapsgrenar.

Ändringsförslag 584
Hermann Winkler
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper, inklusive språkkunskaper, som 
är relevanta för utförandet av de uppgifter 
som anförtros dem. På det sättet kommer 
det också att gå bättre att utvärdera 
förslag till projekt som lämnats in på 
något annat språk än engelska. 
Experternas kompetens, erfarenhet och 
kunskaper ska motsvara de respektive 
tyngdpunkterna hos projekten. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

Or. de

Motivering

Just små och medelstora företag bör inte bara teoretiskt utan också i praktiken kunna lämna 
in projektansökningar på andra språk än engelska. Redan av språkliga skäl hade sådana 
ansökningar hittills inte särskilt goda möjligheter att lyckas. Experter som utvärderar projekt 
inom området ”Industriellt ledarskap” bör också ha erfarenhet av detta område. Detsamma 
gäller för de andra två tyngdpunktsområdena.

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

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
utnämning av oberoende experter ska 
kommissionen sträva efter att uppnå en 
balanserad sammansättning inom 
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expertgruppen i fråga om olika 
färdigheter, erfarenhet och kunskaper, 
beroende på åtgärdens ämnesområde och 
en stark medverkan av experter från 
näringslivet. Om oberoende experter måste 
hantera konfidentiell information ska en 
lämplig säkerhetsprövning krävas innan de 
utses.

Or. en

Motivering

Medan den första meningen syftar på kriterierna för valet av en enskild expert, understryker 
andra meningen vikten av en balanserad sammansättning inom expertgrupperna. Med tanke 
på de verksamheter som bedrivs enligt Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar vore 
det önskvärt med ökad medverkan av utvärderare från näringslivshåll, eftersom 
utvärderingen i dag är mycket ”akademiskt inriktad”.

Ändringsförslag 586
Alyn Smith

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
utnämning av oberoende experter ska 
kommissionen sträva efter att uppnå en 
balanserad sammansättning inom 
expertgruppen i fråga om olika 
färdigheter, erfarenhet och kunskaper, 
beroende på åtgärdens ämnesområde. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

Or. en
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Ändringsförslag 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
utnämning av oberoende experter ska 
kommissionen sträva efter att uppnå en 
balanserad sammansättning inom 
expertgruppen i fråga om olika 
färdigheter, erfarenhet, kunskaper och 
kön. Om oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

Or. en

Ändringsförslag 588
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
utnämning av oberoende experter ska 
kommissionen sträva efter att uppnå en 
balanserad sammansättning inom 
expertgruppen i fråga om olika 
färdigheter, erfarenhet, kunskaper och 
kön, beroende på åtgärdens 
ämnesområde. Om oberoende experter 
måste hantera konfidentiell information ska 
en lämplig säkerhetsprövning krävas innan 
de utses.
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Or. en

Ändringsförslag 589
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
urvalet av experter ska det tas hänsyn till 
att tvärvetenskaplighet måste säkerställas 
och ett brett kunskaps- och 
åsiktsspektrum måste komma fram. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

Or. en

Ändringsförslag 590
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Vid 
urvalet av experter ska kommissionen se 
till att det råder balans mellan företrädare 
för olika aktörer. Om oberoende experter 
måste hantera konfidentiell information ska 
en lämplig säkerhetsprövning krävas innan 
de utses.
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Or. en

Motivering

Under den tid det sjunde ramprogrammet pågick hände det ofta att det i expertpanelerna 
saknades experter med näringslivsbakgrund. Därför bör det erkännas att det vid 
utvärderingarna måste medverka fler sådana experter som vid bedömningen av förslag till 
forskningsverksamhet också stöder näringslivets konkurrenskraft.

Ändringsförslag 591
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.
Då oberoende experter utses ska det tas 
hänsyn till en jämn könsfördelning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem, samt 
till en jämn könsfördelning och 
geografisk balans. Om oberoende experter 
måste hantera konfidentiell information ska 



AM\907844SV.doc 11/124 PE492.788v01-00

SV

säkerhetsprövning krävas innan de utses. en lämplig säkerhetsprövning krävas innan 
de utses.

Or. en

Ändringsförslag 593
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

2. Oberoende experter ska väljas ut från 
den förteckning som avses i punkt 1, på 
grundval av kompetens, erfarenhet och 
kunskaper som är relevanta för utförandet 
av de uppgifter som anförtros dem. Om 
oberoende experter måste hantera 
konfidentiell information ska en lämplig 
säkerhetsprövning krävas innan de utses.

Or. pl

Motivering

Gruppen av oberoende experter bör inrättas i samförstånd med medlemsländerna, i form av 
en databas med namn som har anknytning till olika vetenskapsgrenar.

Ändringsförslag 594
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av de vetenskapsgrenar som 
ingår i förslagen som riktar sig till berörda 
organisationer, till exempel nationella 
forskningsorgan, forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
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företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

kandidater.

Or. pl

Motivering

Gruppen av oberoende experter bör inrättas i samförstånd med medlemsländerna, i form av 
en databas med namn som har anknytning till olika vetenskapsgrenar.

Ändringsförslag 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella och regionala forskningsorgan, 
institutioner för forskning och teknik, 
standardiseringsorganisationer eller 
företagsorganisationer och företag, för att 
upprätta en databas över kandidater.

Or. en

Ändringsförslag 596
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
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forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

forskningsinstitutioner, universitet, 
standardiseringsorganisationer, 
organisationer inom det civila samhället
eller företag, för att upprätta en databas 
över kandidater.

Or. en

Ändringsförslag 597
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
forskningsinstitutioner, 
standardiseringsorganisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

Oberoende experter ska väljas ut på 
grundval av ansökningsomgångar från 
enskilda och omgångar som riktar sig till 
berörda organisationer, till exempel 
nationella forskningsorgan, 
forskningsinstitutioner, universitet, 
standardiseringsorganisationer eller 
företag, för att upprätta en databas över 
kandidater.

Or. es

Motivering

Universiteten måste absolut finnas med bland de organisationer som har relevans för valet av 
experter.

Ändringsförslag 598
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får, om så anses 
lämpligt och i väl motiverade fall, välja en 

utgår
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person med erforderlig kompetens som 
inte finns med i databasen.

Or. de

Motivering

Av omsorg av öppenhet och insyn måste kravet på att de som utför bedömningarna ska finnas 
i databasen kvarstå.

Ändringsförslag 599
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får, om så anses 
lämpligt och i väl motiverade fall, välja en 
person med erforderlig kompetens som inte 
finns med i databasen.

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får, om så anses 
lämpligt och i väl motiverade fall, välja en 
person med erforderlig kompetens som inte 
finns med i databasen. Kommissionen ska 
vederbörligen underrätta 
programkommittén om sådana fall.

Or. en

Ändringsförslag 600
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får, om så anses 
lämpligt och i väl motiverade fall, välja en 
person med erforderlig kompetens som 
inte finns med i databasen.

Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet får, i väl motiverade 
fall och med beaktande av ärendets 
särdrag, välja en expert med erforderlig 
kompetens som inte finns med i databasen.

Or. es
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Motivering

Här begränsas antalet fall där kommissionen och finansieringsorganet får välja experter som 
inte finns med i databasen.

Ändringsförslag 601
Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje utvärderingspanel för projekt inom 
Horisont 2020, med undantag för projekt 
som omfattas av Europeiska 
forskningsrådet, ska till minst 
två femtedelar vara sammansatt av 
sakkunniga företrädare för näringslivet. 
Utvärderingspaneler för projekt inom 
Horisont 2020 med särskild inriktning på 
små och medelstora företag ska till minst 
två femtedelar vara sammansatta av 
sakkunniga företrädare för små och 
medelstora företag och till en femtedel av 
företrädare för det övriga näringslivet.

Or. nl

Ändringsförslag 602
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en avvägning mellan olika 
intressen, en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter. Kommissionen ska 
framför allt se till att inga särintressen 
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företräds av fler än en tredjedel av 
experter som inte har 
myndighetsanknytning.  Lämpliga 
åtgärder ska vidtas för att inte privata 
och/eller kommersiella intressen ska ta 
över expertgrupperna.

Or. en

Ändringsförslag 603
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en balans mellan olika 
intressen och en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter. Framför allt ska 
lämpliga åtgärder vidtas för att inte 
privata och/eller kommersiella intressen 
ska ta över expertgrupperna.

Or. en

Ändringsförslag 604
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter, samt för att inget 
konkret intresse ska vara 
överrepresenterat jämfört med andra, 
något som skulle kunna bli till skada för 
ett opartiskt beslutsfattande.
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Or. es

Motivering

För att intressekonflikter ska kunna undvikas måste experterna utses på ett välbalanserat sätt.

Ändringsförslag 605
András Gyürk

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att i 
möjligaste mån säkerställa en jämn 
könsfördelning och geografisk balans vid 
utnämning av oberoende experter.

Or. en

Ändringsförslag 606
Edit Herczog

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att i 
möjligaste mån säkerställa en jämn 
könsfördelning och geografisk balans vid 
utnämning av oberoende experter.

Or. en

Motivering

Att vissa medlemsstaters deltagande avviker från det sedvanliga kan inte helt och hållet 
förklaras med att nivån för vetenskaplig spetskompetens är olika, utan utgör i stället en 
antydan om att lobbyverksamheten i samband med utvärderingen av förslagen skulle kunna 
vara ett problem. Oavsett detta problem är verkligt eller inte så upplevs det i alla fall som 
verkligt på forskarhåll och därför måste det ses till att utvärderingsprocessen är höjd över 
allt tvivel. Den lämpligaste lösningen vore om man såg till att det råder en ordentlig 
geografisk balans för utvärderarnas del.
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Ändringsförslag 607
Romana Jordan

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att i 
möjligaste mån säkerställa en jämn 
könsfördelning och geografisk balans vid 
utnämning av oberoende experter.

Or. en

Ändringsförslag 608
Anna Záborská, Jan Březina

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn fördelning mellan män 
och kvinnor och geografisk mångfald vid 
utnämning av oberoende experter.

Or. en

Ändringsförslag 609
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att 
säkerställa en rimligt jämn könsfördelning 
vid utnämning av oberoende experter.
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Or. en

Motivering

Liksom det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling har också 
Horisont 2020, enligt artikel 15 i förordningen om Horisont 2020, som ett grundläggande mål 
att respektera en jämn könsfördelning bland experterna.  Geografisk mångfald är däremot 
inte någon grundläggande princip som Horisont 2020 ska respektera.

Ändringsförslag 610
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och en 
jämn fördelning mellan medlemsstaterna 
så att det råder geografisk mångfald vid 
utnämning av oberoende experter.

Or. ro

Ändringsförslag 611
Marita Ulvskog

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
eftersträva en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Lämpliga åtgärder ska vidtas för att 
säkerställa en jämn könsfördelning och 
geografisk mångfald vid utnämning av 
oberoende experter.

Or. en

Ändringsförslag 612
Marisa Matias
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om.

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om, 
börjande med att experterna ska 
offentliggöra en fullständig förklaring av 
sin yrkesverksamhet och sina ekonomiska 
intressen. Berörda parter eller jäviga 
personer ska förbjudas delta ”på 
personliga mandat”.

Or. en

Ändringsförslag 613
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om.

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om, 
börjande med att experterna ska 
offentliggöra en fullständig förklaring av 
sin yrkesverksamhet och sina ekonomiska 
intressen, såsom patent och aktieinnehav.
Berörda parter eller jäviga personer ska 
förbjudas delta ”på personliga mandat”.

Or. en

Ändringsförslag 614
Francisco Sosa Wagner
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Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om.

3. Kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att ingen 
intressekonflikt föreligger avseende den 
fråga som experten ska uttala sig om. Detta 
kan ske exempelvis genom 
offentliggörande av en fullständig 
förklaring av yrkesverksamhet och 
ekonomiska intressen.

Or. es

Motivering

Här måste man föreslå ett informationsunderlag för kommissionens och 
finansieringsorganets beslut, så att eventuella intressekonflikter kan undvikas.

Ändringsförslag 615
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utnämningen av experter kan ske genom 
ett ramavtal om utnämning giltigt för hela 
löptiden för Horisont 2020 med särskilt 
anvisade arbetsuppgifter.

4. Utnämningen av experter ska äga rum 
senast vid utgången av 2013 och kan ske 
genom ett ramavtal om utnämning giltigt 
för hela löptiden för Horisont 2020 med 
särskilt anvisade arbetsuppgifter som ska 
innefatta inledande bedömning av 
projektet, bedömning av projektets 
genomförande samt slutlig bedömning.

Or. pl

Motivering

Eftersom programmet Horisont 2020 tar sin början den 1 januari 2014 måste det redan då 
finnas en panel av oberoende experter för beslutsfattande.
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Ändringsförslag 616
Adam Gierek

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Namnen på experter som utsetts på 
personliga mandat, vilka har bistått 
kommissionen eller finansieringsorganen i 
genomförandet i förordning (EU) nr 
XX/XX Horisont 2020 och beslut nr 
XX/XX/EU [särskilda programmet], ska 
offentliggöras minst en gång om året på 
kommissionens eller det berörda 
finansieringsorganets webbplats. 
Experternas namn ska samlas in, behandlas 
och offentliggöras i enlighet med 
bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001.

5. Namnen på de oberoende experter som 
utsetts på personliga mandat, vilka har 
bistått kommissionen eller 
finansieringsorganen i genomförandet i 
förordning (EU) nr XX/XX Horisont 2020 
och beslut nr XX/XX/EU [särskilda 
programmet], ska, tillsammans med 
uppgifter om vilka forskningsområden de 
företräder, offentliggöras minst en gång 
om året på kommissionens eller det 
berörda finansieringsorganets webbplats
efter det att de utsetts innan programmet 
Horisont 2020 tagit sin början, varefter 
förteckningen ska uppdateras minst en 
gång om året. Experternas namn ska 
samlas in, behandlas och offentliggöras i 
enlighet med bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 45/2001.

Or. pl

Motivering

Insynen i beviljandet av bidrag enligt Horisont 2020 står i nära sammanhang med att det 
sammanställs en seriös, väl genomtänkt och aktuell förteckning över experter.

Ändringsförslag 617
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om det inte går att 
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del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

enskilt fördela resultaten för ansökan om 
att få eller behålla patentskydd eller andra 
immateriella rättigheter kan deltagarna 
besluta att äganderätten ska tillfalla 
någon enskild deltagare eller också kan 
de ha fortsatt samäganderätt till resultaten.   
Samägarna ska upprätta ett avtal om 
fördelningen och villkoren för utövande av 
samäganderätten i enlighet med deras 
skyldigheter enligt bidragsavtalet.

Or. de

Motivering

I bestämmelserna för deltagande bör det finnas regler för fall där resultaten inte kan skiljas 
från varandra och deltagarna har samäganderätt.

Ändringsförslag 618
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de 
ha samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om det inte går att 
särskilja sådana gemensamma insatser, 
konstruktioner eller arbeten inför 
ansökan om, utverkande av eller 
bevarande av relevant patentskydd eller 
eventuella andra immateriella rättigheter 
får deltagarna antingen besluta att 
äganderätten till resultaten ska tillfalla 
någon av deltagarna eller också får de ha 
samäganderätt till resultaten. Vid 
samägande ska samägarna upprätta ett 
avtal om fördelningen och villkoren för 
utövande av samäganderätten i enlighet 
med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

Or. en
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Motivering

För tydlighetens skull bör det påpekas att deltagarna också kan låta de gemensamma 
resultaten tillfalla en enskild deltagare.

Ändringsförslag 619
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas eller om
det inte går att särskilja sådana 
gemensamma resultat för att utverka eller 
bevara relevant patentskydd eller 
eventuella andra immateriella rättigheter 
ska de ha samäganderätt till resultaten.
 Samägarna ska upprätta ett avtal om 
fördelningen och villkoren för utövande av 
samäganderätten i enlighet med deras 
skyldigheter enligt bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 620
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas eller om 
det inte går att särskilja sådana 
gemensamma insatser, konstruktioner 
eller arbeten inför ansökan om, 
utverkande av eller bevarande av relevant 
patentskydd eller eventuella andra 
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immateriella rättigheter ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 621
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om det inte går att 
särskilja sådana gemensamma insatser, 
konstruktioner eller arbeten inför 
ansökan om, utverkande av eller 
bevarande av relevant patentskydd eller 
eventuella andra immateriella rättigheter 
ska de ha samäganderätt till resultaten. 
Samägarna ska upprätta ett avtal om 
fördelningen och villkoren för utövande av 
samäganderätten i enlighet med deras 
skyldigheter enligt bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas får 
deltagarna antingen besluta att 
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ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

äganderätten till resultaten ska tillfalla 
någon av deltagarna eller också får de ha 
samäganderätt till resultaten. Vid 
samägande ska samägarna upprätta ett 
avtal om fördelningen och villkoren för 
utövande av samäganderätten i enlighet 
med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 623
Angelika Niebler

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och
villkoren för utövande av samäganderätten 
i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt tar
fram resultat och om deras respektive del 
av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen 
och/eller villkoren för utövande av 
samäganderätten i enlighet med deras 
skyldigheter enligt bidragsavtalet.

Or. de

Ändringsförslag 624
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt har 
tagit fram resultat och om deras respektive 
del av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om fördelningen och 
villkoren för utövande av samäganderätten 

2. Om deltagare i en åtgärd gemensamt tar
fram resultat och om deras respektive del 
av arbetet inte kan fastställas ska de ha 
samäganderätt till resultaten. Samägarna 
ska upprätta ett avtal om hur
samäganderätten ska fördelas och/eller om 
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i enlighet med deras skyldigheter enligt 
bidragsavtalet.

villkoren för dess utövande, i enlighet med 
deras skyldigheter enligt bidragsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 625
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja
samägda resultat, utan någon rätt att 
bevilja underlicenser, på följande villkor:

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att använda sin samägda 
förgrund för icke-kommersiella ändamål 
såsom intern forsknings- och 
utbildningsverksamhet som inte ger några 
intäkter, utan att något förhandssamtycke 
krävs från övriga samägares sida:

Or. en

Ändringsförslag 626
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat, utan någon rätt att bevilja 
underlicenser, på följande villkor:

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att enligt eget 
förgottfinnande använda de samägda 
resultaten för interna, icke-kommersiella 
forskningsändamål, på icke-exklusiv basis 
och utan avgift, och att kommersiellt dra 
nytta av och bevilja icke-exklusiva licenser 
till tredje parter för att utnyttja samägda 
resultat, utan någon rätt att bevilja 
underlicenser, på följande villkor:
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Or. en

Ändringsförslag 627
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat, utan någon rätt att 
bevilja underlicenser, på följande villkor:

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att utnyttja samägda 
resultat, också att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter, utan någon rätt att 
bevilja underlicenser, på följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 628
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat, utan någon rätt att bevilja 
underlicenser, på följande villkor:

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat, inklusive dithörande 
rättigheter, men utan någon rätt att bevilja 
underlicenser.

Or. en

Motivering

De bestämmelser som föreslagits om samägande, framför allt om automatisk nyttjanderätt, 
förutsatt att förhandsanmälan görs och kompensation betalas för icke-exklusiva licenser till 
tredje parter, skulle göra det avsevärt svårare att använda samägda immateriella rättigheter. 
Därför skulle ”samägandet” avskräcka forskare från att forska gemensamt. I stället bör 
deltagarna själva få komma överens om hur de ska åstadkomma en bättre överenskommelse, 
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utgående från ett system som stimulerar till användning av forskningsresultaten.

Ändringsförslag 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat, utan någon rätt att 
bevilja underlicenser, på följande villkor:

Om inte annat överenskommits i 
samägandeavtalet, ska var och en av 
samägarna ha rätt att bevilja icke-exklusiva 
licenser till tredje parter för att utnyttja 
samägda resultat på följande villkor:

Or. en

Ändringsförslag 630
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övriga samägare ska underrättas i 
förväg.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 631
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Övriga samägare ska underrättas i utgår
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förväg.

Or. en

Ändringsförslag 632
Seán Kelly

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga samägare ska kompenseras på 
ett rättvist och rimligt sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 633
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga samägare ska kompenseras på 
ett rättvist och rimligt sätt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga samägare ska kompenseras på 
ett rättvist och rimligt sätt.

(b) Om övriga samägare kräver 
kompensation för att tredje parter beviljas 
icke-exklusiv rätt att utnyttja resultaten 
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ska kompensationen vara rättvis och 
rimlig.

Or. en

Ändringsförslag 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Övriga samägare ska kompenseras på 
ett rättvist och rimligt sätt.

(b) På rättvisa och rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan hinder av punkterna 1, 2 och 3 
får parterna komma överens om att 
äganderätten till resultaten ska ordnas på 
annat sätt.

Or. fr

Motivering

Tack vare detta ändringsförslag får parterna en viss flexibilitet så att de kan komma överens 
om särskilda villkor för äganderätten till resultaten. Detta är särskilt viktigt för små och 
medelstora företag. Om en åtgärd kräver sådan expertis eller sådan teknik som utgör ett av 
de huvudsakliga inslagen i ett litet eller medelstort företags kapital bör företaget få ha kvar 
rätten att kommersiellt utnyttja detta, för att det ska kunna bevara sin konkurrenskraft.
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Ändringsförslag 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Där resultaten kan ha kommersiell eller 
industriell tillämpning, ska den deltagare 
som äger dessa resultat undersöka 
möjligheten för skydd och, om det är 
möjligt och motiverat med tanke på 
omständigheterna, på lämpligt sätt skydda 
dem under en tillräcklig tidsperiod och 
med en lämplig geografisk täckning, med 
vederbörlig hänsyn till sina berättigade 
intressen och de berättigade intressena, 
framför allt kommersiella intressen, hos 
övriga deltagare i åtgärden.

1. Där resultaten kan ha kommersiell eller 
industriell tillämpning, får den deltagare 
som äger dessa resultat undersöka 
möjligheten för skydd och, om det är 
möjligt och motiverat med tanke på 
omständigheterna, får på lämpligt sätt 
skydda dem under en rimlig tidsperiod och 
med en lämplig geografisk täckning, med 
vederbörlig hänsyn till det allmänna 
intresset, sina berättigade intressen och de 
berättigade intressena, framför allt 
kommersiella intressen, hos övriga 
deltagare i åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Där resultaten kan ha kommersiell eller 
industriell tillämpning, ska den deltagare 
som äger dessa resultat undersöka 
möjligheten för skydd och, om det är 
möjligt och motiverat med tanke på 
omständigheterna, på lämpligt sätt skydda 
dem under en tillräcklig tidsperiod och 
med en lämplig geografisk täckning, med 
vederbörlig hänsyn till sina berättigade 
intressen och de berättigade intressena, 
framför allt kommersiella intressen, hos 
övriga deltagare i åtgärden.

1. Där resultaten kan ha eller rimligtvis 
kan förväntas ha kommersiell eller 
industriell tillämpning, ska den deltagare 
som äger dessa resultat undersöka 
möjligheten för skydd och, om det är 
möjligt och motiverat med tanke på 
omständigheterna, på lämpligt sätt skydda 
dem under en tillräcklig tidsperiod och 
med en lämplig geografisk täckning, med 
vederbörlig hänsyn till sina berättigade 
intressen och de berättigade intressena, 
framför allt kommersiella intressen, hos 
övriga deltagare i åtgärden.
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Or. en

Ändringsförslag 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, 
och såvida inte deltagaren har för avsikt 
att överföra dem till en annan rättslig 
enhet som är etablerad i en medlemsstat 
eller ett associerat land i syfte att skydda 
dem, ska den informera kommissionen 
eller det berörda finansieringsorganet innan 
någon spridning avseende dessa resultat 
äger rum. Kommissionen på unionens 
vägnar, eller finansieringsorganet, får 
överta äganderätten till dessa resultat och 
vidta de åtgärder som krävs för att de ska 
få ett adekvat skydd.

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, ska
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd, varvid hänsyn ska tas till 
det allmänna intresset och till att 
resultaten ska ges maximal spridning.

Or. en

Ändringsförslag 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
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eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, och 
såvida inte deltagaren har för avsikt att 
överföra dem till en annan rättslig enhet 
som är etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land i syfte att skydda dem, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, och 
såvida inte deltagaren har för avsikt att 
överföra dem till en annan rättslig enhet 
som är etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land i syfte att skydda dem, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får, med den ägande 
deltagarens godkännande, överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, och 
såvida inte deltagaren har för avsikt att 
överföra dem till en annan rättslig enhet 
som är etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land i syfte att skydda dem, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt eller industriellt
utnyttjande, och såvida inte deltagaren har 
för avsikt att överföra dem till en annan 
rättslig enhet som är etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land i syfte 
att skydda dem, ska den informera 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet innan någon spridning 
avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.
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Or. en

Ändringsförslag 642
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt utnyttjande, och 
såvida inte deltagaren har för avsikt att 
överföra dem till en annan rättslig enhet 
som är etablerad i en medlemsstat eller ett 
associerat land i syfte att skydda dem, ska 
den informera kommissionen eller det 
berörda finansieringsorganet innan någon 
spridning avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

2. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering inte har för avsikt att 
skydda de resultat som den tagit fram, av 
andra skäl än omöjlighet enligt unionens 
eller nationell lagstiftning eller brist på 
potential för kommersiellt eller industriellt
utnyttjande, och såvida inte deltagaren har 
för avsikt att överföra dem till en annan 
rättslig enhet som är etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land i syfte 
att skydda dem, ska den informera 
kommissionen eller det berörda 
finansieringsorganet innan någon spridning 
avseende dessa resultat äger rum. 
Kommissionen på unionens vägnar, eller 
finansieringsorganet, får överta 
äganderätten till dessa resultat och vidta de 
åtgärder som krävs för att de ska få ett 
adekvat skydd.

Or. en

Ändringsförslag 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagaren får vägra att ge tillstånd endast 
om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 

Deltagaren får vägra att ge tillstånd endast 
om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
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Ingen spridning avseende dessa resultat får 
ske förrän kommissionen eller 
finansieringsorganet har fattat ett beslut 
eller har beslutat sig för att överta 
äganderätten och har vidtagit de åtgärder 
som krävs för att säkerställa skydd. 
Bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister för 
detta.

Ingen spridning avseende dessa resultat får 
ske förrän kommissionen eller 
finansieringsorganet har fattat ett beslut om 
huruvida det ska överta äganderätten eller 
inte och har vidtagit de åtgärder som är 
relevanta för att säkerställa skydd. 
Bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister för 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 644
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagaren får vägra att ge tillstånd endast 
om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
Ingen spridning avseende dessa resultat får 
ske förrän kommissionen eller 
finansieringsorganet har fattat ett beslut 
eller har beslutat sig för att överta 
äganderätten och har vidtagit de åtgärder 
som krävs för att säkerställa skydd. 
Bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister för 
detta.

Deltagaren får vägra att ge tillstånd endast 
om den kan visa att dess berättigade 
intressen skulle åsamkas betydande skada. 
Ingen spridning avseende dessa resultat får 
ske förrän kommissionen eller 
finansieringsorganet har fattat ett beslut 
eller har beslutat sig för att överta 
äganderätten och har vidtagit de åtgärder 
som krävs för att säkerställa skydd. 
Modellen till bidragsavtal ska fastställa 
tidsfrister för detta.

Or. en

Ändringsförslag 645
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
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förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som får upprätthålla eller förlänga skyddet 
genom att överta äganderätten. Deltagaren 
får vägra att ge tillstånd endast om den kan 
visa att dess berättigade intressen skulle 
åsamkas betydande skada. Bidragsavtalet 
ska fastställa tidsfrister för detta.

förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande inom fem år efter åtgärdens 
upphörande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som, med den ägande deltagarens 
godkännande, får upprätthålla eller 
förlänga skyddet genom att överta 
äganderätten. Kommissionen eller 
finansieringsorganet ska fatta detta beslut 
inom 45 dagar. Deltagaren får vägra att ge 
tillstånd endast om den kan visa att dess 
berättigade intressen skulle åsamkas 
betydande skada. Bidragsavtalet ska
fastställa tidsfrister för detta.

Or. en

Motivering

Förändringar som föreslagits av samordnarna för utveckling av ett förenklat konsortieavtal 
(Desca).

Ändringsförslag 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som får upprätthålla eller förlänga skyddet 
genom att överta äganderätten. Deltagaren 
får vägra att ge tillstånd endast om den kan 
visa att dess berättigade intressen skulle 
åsamkas betydande skada. Bidragsavtalet 
ska fastställa tidsfrister för detta.

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
förlängning, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som får upprätthålla eller förlänga skyddet 
genom att överta äganderätten. Deltagaren 
får vägra att ge tillstånd endast om den kan 
visa att dess berättigade intressen skulle 
åsamkas betydande skada. Bidragsavtalet 
ska fastställa tidsfrister för detta.
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Or. en

Motivering

Orsakerna till att en deltagare har för avsikt att avstå från skydd av resultat, eller att inte 
söka förlängning av sådant skydd har ingen relevans för huruvida kommissionen eller 
finansieringsorganet bör besluta om fortsatt eller förlängt skydd eller inte.

Ändringsförslag 647
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som får upprätthålla eller förlänga skyddet 
genom att överta äganderätten. Deltagaren 
får vägra att ge tillstånd endast om den kan 
visa att dess berättigade intressen skulle 
åsamkas betydande skada. Bidragsavtalet
ska fastställa tidsfrister för detta.

3. Om en deltagare som har fått 
unionsfinansiering har för avsikt att avstå 
från skydd av resultat, eller att inte söka 
förlängning av sådant skydd av andra skäl 
än brist på potential för kommersiellt 
utnyttjande, ska den underrätta 
kommissionen eller finansieringsorganet 
som får upprätthålla eller förlänga skyddet 
genom att överta äganderätten. Deltagaren 
får vägra att ge tillstånd endast om den kan 
visa att dess berättigade intressen skulle 
åsamkas betydande skada. Modellen till 
bidragsavtal ska fastställa tidsfrister för 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 648
Britta Thomsen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje deltagare som har fått 
unionsfinansiering ska göra sitt bästa för 
att utnyttja de resultat som den äger i 
fortsatt forskning eller i kommersiellt syfte, 

1. Varje deltagare som har fått 
unionsfinansiering ska göra sitt bästa för 
att utnyttja de resultat som den äger i 
fortsatt forskning eller i kommersiellt syfte, 
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eller låta dem utnyttjas av en annan rättslig 
enhet för dessa ändamål, särskilt genom 
överlåtelse och licensiering av resultaten i 
enlighet med artikel 41.

eller låta dem utnyttjas av en annan rättslig 
enhet för dessa ändamål, särskilt genom 
överlåtelse och licensiering av resultaten i 
enlighet med artikel 41. Detta kan ske till 
exempel med hjälp av standardisering.

Or. en

Motivering

Standardisering är viktig för spridning av forskningsresultat och därför bör den uttryckligen 
omnämnas.

Ändringsförslag 649
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje deltagare som har fått 
unionsfinansiering ska göra sitt bästa för 
att utnyttja de resultat som den äger i 
fortsatt forskning eller i kommersiellt 
syfte, eller låta dem utnyttjas av en annan 
rättslig enhet för dessa ändamål, särskilt 
genom överlåtelse och licensiering av 
resultaten i enlighet med artikel 41.

1. Varje deltagare som har fått 
unionsfinansiering ska göra sitt bästa för 
att utnyttja de resultat som den äger, eller 
låta dem utnyttjas av en annan rättslig 
enhet för dessa ändamål, särskilt genom 
överlåtelse och licensiering av resultaten i 
enlighet med artikel 41.

Or. en

Motivering

Här har det tillagts en mera fullständig definition av begreppet ”utnyttjande” i artikel 2 för 
alla bestämmelser om deltagande.

Ändringsförslag 650
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje deltagare som har fått 
unionsfinansiering ska göra sitt bästa för 
att utnyttja de resultat som den äger i 
fortsatt forskning eller i kommersiellt syfte, 
eller låta dem utnyttjas av en annan rättslig 
enhet för dessa ändamål, särskilt genom 
överlåtelse och licensiering av resultaten i 
enlighet med artikel 41.

1. Varje deltagare som har fått 
unionsfinansiering ska göra sitt bästa för 
att utnyttja de resultat som den äger i 
fortsatt forskning, utveckling, innovation
eller i kommersiellt syfte, eller låta dem 
utnyttjas av en annan rättslig enhet för 
dessa ändamål, särskilt genom överlåtelse 
och licensiering av resultaten i enlighet 
med artikel 41.

Or. en

Ändringsförslag 651
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare skyldigheter avseende 
utnyttjande får fastställas i bidragsavtalet. 
Sådana ytterligare skyldigheter ska anges i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Ytterligare skyldigheter avseende 
utnyttjande får fastställas i bidragsavtalet. 
Sådana ytterligare skyldigheter ska anges i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen. Om 
arbetsprogrammet inriktar sig på stora 
samhällsutmaningar (hälsa, klimat, 
biologisk mångfald) ska utnyttjande, 
överföring och licensiering av resultat ske 
enligt principerna om Global Access 
Licensing för att innovativa lösningar, av 
omsorg om det allmänna bästa, ska 
nyttiggöras maximalt och för att de som
berörs av forskningens resultat ska få 
bättre tillgång till dem.

Or. en

Ändringsförslag 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med förbehåll för restriktioner på grund 
av skyddet av immateriella rättigheter, 
säkerhetsbestämmelser eller legitima 
kommersiella intressen, ska varje part 
genom lämpligt sätt sprida de resultat den 
äger så snart som möjligt. Bidragsavtalet 
får fastställa tidsfrister för detta.

2. Med förbehåll för restriktioner på grund 
av skyddet av immateriella rättigheter, 
säkerhetsbestämmelser eller legitima 
kommersiella intressen, ska varje part 
genom lämpligt sätt sprida de resultat den 
äger så snart som möjligt. Bidragsavtalet 
får fastställa tidsfrister för detta. Inom 
området stora samhällsutmaningar 
(hälsa, klimat, biologisk mångfald) ska 
licensiering av resultaten till tredje parter 
vara självskriven och ske på 
icke-exklusiva villkor för att möjliggöra 
en omedelbar konkurrens och således 
främja tillgängligheten i global skala.

Or. en

Ändringsförslag 653
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ytterligare skyldigheter avseende spridning 
får fastställas i bidragsavtalet.

Ytterligare skyldigheter avseende spridning 
får fastställas i bidragsavtalet. Sådana 
ytterligare skyldigheter ska anges i 
arbetsprogrammet eller arbetsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av 
spridning av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet 
fastställa villkor för hur fri tillgång till 
sådana resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
främjas.

Or. en

Motivering

Den allmänna regeln ska vara att forskningspublikationer ska vara fritt tillgängliga, vilket 
ska möjliggöras genom finansiering av kostnaderna för fri tillgång på internet till dessa 
publikationer. Den fria tillgången ska dock begränsas till forskningspublikationer. För 
tillgången och den fria tillgången till resultat, v.g. se ändringsförslag 85 i föredragandens 
förslag till betänkande.

Ändringsförslag 655
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Detta ska ske automatiskt, 
för att tillförsäkra allmänheten fri tillgång 
på internet till publikationer med 
unionsfinansierad forskning så fort som 
möjligt och i vilket fall som helst senast 
sex månader efter det att publikationen 
offentliggjorts i en vetenskaplig tidskrift. 
Eventuella kostnader för detta ska 
finansieras med unionsmedel. Med 
beaktande av spridning av övriga resultat, 
inklusive forskningsdata, får bidragsavtalet 
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fastställa villkor för hur fri tillgång till 
sådana resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden, till exempel så, 
att fri tillgång lämnas till 
forskningsresultat inom folkhälsans 
område när detta påkallas av ett 
övergripande allmänintresse.

Or. es

Motivering

Allmänheten ska automatiskt få fri tillgång på internet till publikationer med 
unionsfinansierad forskning så fort som möjligt och i vilket fall som helst senast sex månader 
efter det att publikationen offentliggjorts i en vetenskaplig tidskrift.

Ändringsförslag 656
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla såsom allmän regel, utom i sådana 
fall där annat är påkallat, med tillräcklig 
motivering och i övrigt uttryckt i de villkor 
som anges i bidragsavtalet. Den 
grundläggande modellen är att unionens 
medborgare och företag ska ha fri och 
kostnadsfri tillgång på Internet till 
unionsfinansierade 
forskningspublikationer, inom 
sex månader efter det att de offentliggjorts 
i en referentgranskad vetenskaplig 
tidskrift. Eventuella avgifter för den fria 
tillgången får i förekommande fall 
finansieras med relevanta unionsmedel. 
De digitala infrastrukturerna och 
databankerna bör få en förstärkt roll för 
att forskningsresultaten av Horisont 2020 
ska bli synliga och vinna spridning. Med 
beaktande av spridning av övriga resultat, 
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inklusive forskningsdata, får bidragsavtalet 
fastställa villkor för hur fri tillgång till 
sådana resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Or. en

Ändringsförslag 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla såsom allmän regel, varvid syftet ska 
vara att allmänheten ska ha kostnadsfri 
tillgång på internet till 
unionsfinansierade 
forskningspublikationer så fort som 
möjligt och i vart fall inom sex månader 
efter det att de offentliggjorts i en 
referentgranskad vetenskaplig tidskrift 
och på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, ska bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra områden av allmänt intresse, såsom 
folkhälsa, miljö och andra viktigare 
samhällsintressen.

Or. en

Ändringsförslag 658
Jean-Pierre Audy
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Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet
fastställa villkor för hur fri tillgång till 
sådana resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
vetenskapliga publikationer ska fri 
tillgång gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får modellen till 
bidragsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 659
Teresa Riera Madurell

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla såsom allmän regel, varvid syftet ska 
vara att allmänheten ska ha kostnadsfri 
tillgång på internet till 
unionsfinansierade 
forskningspublikationer så fort som 
möjligt och i vart fall inom sex månader 
efter det att de offentliggjorts i en 
referentgranskad vetenskaplig tidskrift 
och på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri digital tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Or. en
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Ändringsförslag 660
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer som beskriver, 
tolkar eller analyserar data, kunskaper 
eller information som uppstått som ett 
direkt resultat av finansiering enligt 
Horisont 2020 får hållbar fri tillgång gälla 
på de villkor som anges i bidragsavtalet.
Med beaktande av spridning av övriga 
resultat, inklusive forskningsdata, får 
bidragsavtalet fastställa villkor för hur 
hållbar fri tillgång till sådana resultat ska 
lämnas, särskilt inom EFR:s åtgärder för 
spetsforskning eller andra lämpliga 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 661
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i 
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas, särskilt inom 
EFR:s åtgärder för spetsforskning eller 
andra lämpliga områden.

Med beaktande av spridning genom 
forskningspublikationer ska fri tillgång 
gälla på de villkor som anges i
bidragsavtalet. Med beaktande av spridning 
av övriga resultat, inklusive 
forskningsdata, får bidragsavtalet fastställa 
villkor för hur fri tillgång till sådana 
resultat ska lämnas. Den fria tillgången till 
forskningsresultat ska hållas begränsad 
för att säkerställa respekten för 
immateriella rättigheter, särskilt i 
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förhållande till tredjeländer.

Or. en

Ändringsförslag 662
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslagen ska ingå en plan för 
uppgiftshantering och uppgiftsdelning för 
att de uppgifter som forskningen 
resulterar i säkert ska förvaltas och 
tillgängliggöras på så bred bas och så fritt 
som möjligt, varvid samtidig hänsyn ska 
tas till att man vid delningen alltid ska ta 
hänsyn till syftet att förbättra uppgifternas 
värde på lång sikt, något som kan kräva 
att forskningsresultaten under en 
begränsad period förbehålls för exklusiv 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I förslagen ska ingå en plan för hantering 
och delning av uppgifter och andra 
resultat för att de säkert ska förvaltas och 
tillgängliggöras på så bred bas och så fritt 
som möjligt, varvid samtidig hänsyn ska 
tas till att forskningsresultaten under en 
begränsad period eventuellt kan behöva 
förbehållas för exklusiv användning.
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Or. en

Ändringsförslag 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fri tillgång till forskningspublikationer 
som offentliggörs efter ett projekts löptid 
ska stödjas genom ett engångsbelopp som 
ska utbetalas i slutet av ett projekt.

Or. en

Motivering

Ofta sker inte offentliggörandet förrän efter det aktuella projektets löptid (under vilken 
spridningsverksamheten skulle betalas genom projektfinansieringen) och därför måste medel 
anslås för att kostnaderna för spridningen och för fri tillgång ska kunna täckas efter det att ett 
projekt avslutats. Ett engångsbelopp som utbetalas i slutet av projektet anses vara bästa sättet 
att undvika ett invecklat ersättningssystem.

Ändringsförslag 665
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att fritt tillgängliga forskningsdata 
ska hanteras och tillgängliggöras 
ordentligt ska kommissionen inrätta och 
förvalta ett fritt tillgängligt europeiskt 
forskningsbibliotek på internet.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning. Efter en sådan underrättelse 
får en deltagare göra invändningar om den 
kan visa att dess berättigade intressen med 
avseende på resultaten eller 
bakgrundsinformationen skulle lida 
betydande skada genom den avsedda 
spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet får fastställa 
tidsfrister för detta.

Övriga berörda ägare skall underrättas i 
förväg om spridning, om inte annat har 
överenskommits i konsortieavtalet. Efter 
en sådan underrättelse får en deltagare göra 
invändningar om den kan visa att dess 
berättigade intressen med avseende på 
resultaten eller bakgrundsinformationen 
skulle lida betydande skada genom den 
avsedda spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet får fastställa 
tidsfrister för detta.

Or. en

Ändringsförslag 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning. Efter en sådan underrättelse 
får en deltagare göra invändningar om den 
kan visa att dess berättigade intressen med 
avseende på resultaten eller 
bakgrundsinformationen skulle lida 
betydande skada genom den avsedda 
spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet får fastställa 
tidsfrister för detta.

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning. Efter en sådan underrättelse 
får en deltagare göra invändningar om den 
kan visa att dess berättigade intressen med 
avseende på resultaten eller 
bakgrundsinformationen skulle lida 
betydande skada genom den avsedda 
spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet ska fastställa 
rimliga tidsfrister för detta.

Or. en
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Ändringsförslag 668
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning. Efter en sådan underrättelse 
får en deltagare göra invändningar om den 
kan visa att dess berättigade intressen med 
avseende på resultaten eller 
bakgrundsinformationen skulle lida 
betydande skada genom den avsedda 
spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Bidragsavtalet får fastställa 
tidsfrister för detta.

Övriga deltagare ska underrättas i förväg 
om spridning. Efter en sådan underrättelse 
får en deltagare göra invändningar om den 
kan visa att dess berättigade intressen med 
avseende på resultaten eller 
bakgrundsinformationen skulle lida 
betydande skada genom den avsedda 
spridningen. I sådana fall får ingen 
spridning ske utan att lämpliga åtgärder 
vidtas för att skydda dessa berättigade 
intressen. Modellen till bidragsavtal ska
fastställa tidsfrister för detta.

Or. en

Ändringsförslag 669
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För spridning av resultat ska 
konsortieavtalet fastställa villkor för hur 
fri tillgång till resultat ska lämnas, 
särskilt inom EFR:s åtgärder för 
spetsforskning eller andra lämpliga 
områden.

Or. en

(Hänvisning till ändringsförslag 86; PE489.632v01-00.)
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Motivering

Om avtalsparterna i ett konsortium i konsortieavtalet får överenskomma hur resultaten ska 
spridas i stället för att detta står i bidragsavtalet kan parterna utgående från sina egna 
specifika omständigheter skräddarsy avtalen om spridning av sina resultat. 

Ändringsförslag 670
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet.

3. Under den tid åtgärden pågår och 
under ett år efter det att den slutförts ska 
varje deltagare, på begäran av 
kommissionen, rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet.

Or. en

Motivering

Förändringar som föreslagits av samordnarna för utveckling av ett förenklat konsortieavtal 
(Desca).

Ändringsförslag 671
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
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spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet.

spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet. Av omsorg om 
öppenhet ska rapporterna göras offentligt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 672
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet.

3. Varje deltagare ska rapportera till 
kommissionen eller finansieringsorganet 
om sina aktiviteter för utnyttjande och 
spridning. För den övervakning och 
spridning som utförs av kommissionen 
eller finansieringsorganet ska deltagarna 
lämna alla användbara uppgifter och 
handlingar i enlighet med de villkor som 
fastställs i bidragsavtalet. Av omsorg om 
öppenhet ska rapporterna göras offentligt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 673
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla patentansökningar, standarder, 
publikationer och eventuella andra 
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spridningsverktyg, också i elektronisk 
form, som hänför sig till resultaten ska på 
lika grunder göras tillgängliga och 
åtkomliga för personer med 
funktionshinder som för andra 
människor.

Or. es

Motivering

Här skapas det garantier för att personer med funktionshinder kan ta del av 
forskningsresultaten inom ramen för Horisont 2020 på samma villkor som andra människor.

Ändringsförslag 674
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att resultaten ska spridas mer 
effektivt och produktivt och för att deras 
fulla potential för samhället ska komma 
till sin rätt ska det arbetas för att man på 
vetenskapshåll och bland medborgarna 
samt inom det civila samhället, bland 
städer, lokala, regionala och nationella 
myndigheter samt inom näringslivet och 
bland andra ekonomiska aktörer 
engagerar sig till förmån för detta.

Or. en

Ändringsförslag 675
Patrizia Toia

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla patentansökningar, standarder, 
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publikationer och eventuella andra 
spridningsverktyg, också i elektronisk 
form, som hänför sig till resultaten ska på 
lika grunder göras tillgängliga och 
åtkomliga för personer med 
funktionshinder.

Or. en

Motivering

Personer med funktionshinder bör på lika grunder kunna ta del av patentansökningar, 
standarder, publikationer och eventuella andra spridningsverktyg, också i elektronisk form,
som hänför sig till de resultat som finansieras med Horisont 2020, i all synnerhet som de ju 
finansierats med allmänna medel. 

Ändringsförslag 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Alla patentansökningar, standarder, 
publikationer och eventuella andra 
spridningsverktyg, också i elektronisk 
form, som hänför sig till resultaten ska på 
lika grunder göras tillgängliga och 
åtkomliga för personer med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 677
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar,



AM\907844SV.doc 55/124 PE492.788v01-00

SV

andra författningar i samband med fusioner 
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt till de resultat 
som överförs, ska den deltagare som har 
för avsikt att överlåta resultaten i förväg 
meddela dessa andra deltagare och ge dem 
tillräcklig information om den avsedda nya 
ägaren av resultaten för att de andra 
deltagarna ska kunna analysera den 
planerade överlåtelsens effekter på ett 
eventuellt utövande av deras nyttjanderätt.

andra författningar eller avtalsenliga 
förpliktelser i samband med fusioner och 
förvärv, där andra deltagare fortfarande har 
nyttjanderätt till de resultat som överförs, 
ska den deltagare som har för avsikt att 
överlåta resultaten i förväg meddela dessa 
andra deltagare och ge dem tillräcklig 
information om den avsedda nya ägaren av 
resultaten för att de andra deltagarna ska 
kunna analysera den planerade 
överlåtelsens effekter på ett eventuellt 
utövande av deras nyttjanderätt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 
andra författningar i samband med fusioner 
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt till de resultat 
som överförs, ska den deltagare som har 
för avsikt att överlåta resultaten i förväg 
meddela dessa andra deltagare och ge dem 
tillräcklig information om den avsedda nya 
ägaren av resultaten för att de andra 
deltagarna ska kunna analysera den 
planerade överlåtelsens effekter på ett 
eventuellt utövande av deras nyttjanderätt.

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 
andra författningar i samband med fusioner
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt till de resultat 
som överförs, ska, om inte annat 
överenskommits i konsortieavtalet, den 
deltagare som har för avsikt att överlåta 
resultaten i förväg meddela dessa andra 
deltagare och ge dem tillräcklig 
information om den avsedda nya ägaren av 
resultaten för att de andra deltagarna ska 
kunna analysera den planerade 
överlåtelsens effekter på ett eventuellt 
utövande av deras nyttjanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 679
Teresa Riera Madurell
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 
andra författningar i samband med fusioner 
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt till de resultat 
som överförs, ska den deltagare som har 
för avsikt att överlåta resultaten i förväg 
meddela dessa andra deltagare och ge dem 
tillräcklig information om den avsedda nya 
ägaren av resultaten för att de andra 
deltagarna ska kunna analysera den 
planerade överlåtelsens effekter på ett 
eventuellt utövande av deras nyttjanderätt.

Utan att det påverkar skyldigheter 
avseende konfidentialitet enligt lagar och 
andra författningar i samband med fusioner 
och förvärv, där andra deltagare 
fortfarande har nyttjanderätt eller 
fortfarande kan begära nyttjanderätt till 
de resultat som överförs, ska den deltagare 
som har för avsikt att överlåta resultaten i 
förväg meddela dessa andra deltagare och 
ge dem tillräcklig information om den 
avsedda nya ägaren av resultaten för att de 
andra deltagarna ska kunna analysera den 
planerade överlåtelsens effekter på ett 
eventuellt utövande av deras nyttjanderätt.

Or. en

Ändringsförslag 680
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter meddelandet får en deltagare 
motsätta sig överlåtelsen av äganderätt 
om den kan visa att den planerade 
överlåtelsen skulle påverka utövandet av 
dess nyttjanderätt. I sådana fall får 
överlåtelsen inte ske innan en 
överkommelse har nåtts mellan de 
berörda deltagarna. Bidragsavtalet får 
fastställa tidsfrister för detta.

utgår

Or. en

Motivering

Om det är egna resultat som överförs räcker det med skyldigheten att skydda de övriga 
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parternas eventuella nyttjanderätter och någon rätt att motsätta sig behövs därför inte. 
Möjligheten att motsätta sig kan leda till dödlägen och bör därför utgå.

Ändringsförslag 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter meddelandet får en deltagare motsätta 
sig överlåtelsen av äganderätt om den kan 
visa att den planerade överlåtelsen skulle 
påverka utövandet av dess nyttjanderätt. I 
sådana fall får överlåtelsen inte ske innan
en överkommelse har nåtts mellan de 
berörda deltagarna. Bidragsavtalet får
fastställa tidsfrister för detta.

Efter meddelandet får en deltagare motsätta 
sig överlåtelsen av äganderätt om den kan 
visa att den planerade överlåtelsen skulle 
påverka utövandet av dess nyttjanderätt. I 
sådana fall får överlåtelsen inte ske innan 
en överkommelse har nåtts mellan de 
berörda deltagarna. Bidragsavtalet ska
fastställa rimliga tidsfrister för detta.

Or. en

Ändringsförslag 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En deltagare får överlåta sina nya 
kunskaper till följande parter, utan att 
behöva begära övriga deltagares tillstånd, 
förutsatt att de övriga deltagarna 
underrättas skriftligt samt att den 
överlåtande parten skriftligt går med på 
att omfattas av skyldigheterna i 
bidragsavtalet och konsortieavtalet:
(a) sina anknutna enheter,
(b)  var och en som övertar deltagarens 
hela kapital eller en stor del av detta, eller
(c) varje enhet som efterträder deltagaren 
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efter en fusion eller en konsolidering av 
deltagaren med eller inom dessa enheter.

Or. fr

Motivering

Tack vare det här ändringsförslaget kan all onödig byråkrati i samband med fusioner eller 
övertaganden undvikas. Om den övertagande parten går med på att ta på sig alla rättigheter 
och skyldigheter i det ursprungliga avtalet behövs det inte något uttryckligt skriftligt 
medgivande från alla övriga parters sida (något som skulle kunna leda till avsevärda 
dröjsmål, framför allt i projekt med många deltagare). 

Ändringsförslag 683
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande 
fullgörs, får den part som äger resultat 
bevilja licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att resultaten 
överförs till en rättslig enhet som är 
etablerad inom en medlemsstat eller ett 
associerat land, får den part som äger 
resultat bevilja licenser eller på annat sätt 
ge rätt att utnyttja resultaten till varje 
rättslig enhet, även med exklusiv rätt. Om 
en deltagare avser att överföra ett resultat 
till en rättslig enhet som är etablerad i ett 
land som inte är associerat med 
Horisont 2020 ska deltagaren söka 
samtycke från alla andra deltagare i 
åtgärden. Om deltagarna avser utnyttja 
resultaten med hjälp av ett system för 
exklusiva rättigheter ska de ange detta i 
det förslag de lämnar in.

Or. en

Ändringsförslag 684
Marisa Matias
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt. Om de resultat som 
tillhör en deltagare kan användas för att 
åtgärda stora samhällsutmaningar (hälsa, 
klimat, biologisk mångfald) och 
deltagaren överför rätten till en annan 
part ska överföringen ske i enlighet med 
principerna om ”global access licensing”, 
alltså på ett sådant sätt att resultaten 
används maximalt och hindren för 
framtida innovation minskas.

Or. en

Ändringsförslag 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet. 
Möjligheten att bevilja licenser med 
exklusiv rätt ska komma i fråga endast i 
undantagsfall och bör inte strida mot 
målen om att maximalt sprida och 
använda resultaten. Villkoren för detta 
ska fastställas i bidragsavtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 686
Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs,
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs 
av den part som äger resultat får den 
sistnämnda bevilja licenser eller på annat 
sätt ge rätt att utnyttja dem till varje rättslig 
enhet, även med exklusiv rätt. Exklusiva 
licenser till resultaten får beviljas om alla 
övriga deltagare skriftligt avstått från sin 
nyttjanderätt till dem.

Or. de

Motivering

Det måste uttryckligen hållas fast vid att exklusiva licenser förutsätter att alla övriga 
deltagare undertecknar en förklaring om att de avstår från sin nyttjanderätt.

Ändringsförslag 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs 
av den part som äger resultaten, får den 
part som äger resultat bevilja licenser eller 
på annat sätt ge rätt att utnyttja resultaten
till varje rättslig enhet, även med exklusiv 
rätt. Exklusiva licenser får beviljas för 
resultaten under förutsättning att alla 
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övriga deltagare skriftligt bekräftar att de 
avstår från sin nyttjanderätt till dem.

Or. en

Motivering

Denna punkt bör göras tydligare för att undvika missförstånd. Annars kunde man tro det stod 
där att licensiering fick förekomma bara om var och en uppfyller sina skyldigheter avseende 
utnyttjande. Att slå vakt om övriga partners nyttjanderätter verkar inte gå ihop med exklusiva 
licenser och därför måste det göras klart att en exklusiv licens förutsätter att övriga parter 
avsagt sig sina nyttjanderätter.

Ändringsförslag 688
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs, 
får den part som äger resultat bevilja 
licenser eller på annat sätt ge rätt att 
utnyttja dem till varje rättslig enhet, även 
med exklusiv rätt.

2. Förutsatt att alla nyttjanderätter till 
resultaten kan utövas och att ytterligare 
skyldigheter avseende utnyttjande fullgörs 
av den part som äger resultaten, får den 
part som äger resultat bevilja licenser eller 
på annat sätt ge rätt att utnyttja resultaten
till varje rättslig enhet, även med exklusiv 
rätt. Exklusiva licenser får beviljas för 
resultaten under förutsättning att alla 
övriga deltagare skriftligen bekräftar att 
de avstår från sin nyttjanderätt till dem.

Or. en

Motivering

Av omsorg om ökad tydlighet. Exklusiva licenser får beviljas under förutsättning att alla 
övriga deltagare skriftligt bekräftar att de avstår från sin nyttjanderätt till den 
bakgrundsinformation eller de forskningsresultat som utgör föremål för licensen.

Ändringsförslag 689
Marisa Matias
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller 
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 
att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn.

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller 
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 
att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn eller sannolikt kommer 
att förhindra tillgången till de 
resulterande produkterna på ett sätt som 
skadar det allmänna intresset (såsom i fall 
det handlar om nya livräddande 
läkemedel och medicinsk teknik).

Or. en

Ändringsförslag 690
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller 
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 
att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn.

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering,  
kan det i bidragsavtalet föreskrivas att
kommissionen eller finansieringsorganet 
eller varje deltagare i åtgärden får
motsätta sig överlåtelse av äganderätt eller 
beviljande av exklusiv licens till tredje 
parter etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 
att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn.
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Or. en

Motivering

För att resultat ska få överföras till rättsliga enheter som etablerats utanför de länder som 
deltar i eller associerats med Horisont 2020 bör det krävas förhandsgodkännande av de 
enheter som deltar, för att inte vare sig deltagarens bakgrundsinformation eller den förgrund 
han utvecklat överförs till företag utanför EU. Detta bidrar till att bevara och slå vakt om 
EU:s konkurrenskraft.

Ändringsförslag 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade i ett tredjeland som inte är 
anslutet till Horisont 2020, om beviljandet 
eller överlåtelsen anses strida mot intresset 
att utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn.

3. När det gäller resultat som tas fram av 
deltagare som har fått unionsfinansiering, 
får kommissionen eller 
finansieringsorganet motsätta sig 
överlåtelse av äganderätt eller beviljande 
av exklusiv licens till tredje parter 
etablerade antingen inom unionen eller 
inom i ett tredjeland som inte är anslutet 
till Horisont 2020, om beviljandet eller 
överlåtelsen anses strida mot intresset att 
utveckla konkurrenskraften i unionens 
ekonomi eller mot etiska principer eller 
säkerhetshänsyn.

Or. en

Ändringsförslag 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I sådana fall ska överlåtelsen av äganderätt 
eller beviljandet av exklusiv licens inte ske, 

I sådana fall ska överlåtelsen av äganderätt 
eller beviljandet av exklusiv licens inte ske, 
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såvida inte kommissionen eller 
finansieringsorganet övertygas om att 
lämpliga skyddsåtgärder kommer att 
vidtas.

såvida inte kommissionen eller 
finansieringsorganet eller den deltagande i 
åtgärden övertygas om att lämpliga 
skyddsåtgärder kommer att vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 693
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När så är lämpligt ska det i bidragsavtalet 
anges att kommissionen eller 
finansieringsorganet ska informeras i 
förväg om alla sådana överlåtelser av 
äganderätt eller beviljanden av exklusiv 
licens. Bidragsavtalet ska fastställa 
tidsfrister för detta.

När så är lämpligt ska det i bidragsavtalet 
anges att kommissionen eller 
finansieringsorganet eller alla som deltar i 
åtgärden ska informeras i förväg om alla 
sådana överlåtelser av äganderätt eller 
beviljanden av exklusiv licens. Modellen 
för bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister 
för detta.

Or. en

Motivering

För att resultat ska få överföras till rättsliga enheter som etablerats utanför de länder som 
deltar i eller associerats med Horisont 2020 bör det krävas förhandsgodkännande av de 
enheter som deltar, för att inte vare sig deltagarens bakgrundsinformation eller den förgrund 
han utvecklat överförs till företag utanför EU. Detta bidrar till att bevara och slå vakt om 
EU:s konkurrenskraft.

Ändringsförslag 694
Antonio Cancian

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När så är lämpligt ska det i bidragsavtalet 
anges att kommissionen eller 

När så är lämpligt ska det i bidragsavtalet 
anges att kommissionen eller 



AM\907844SV.doc 65/124 PE492.788v01-00

SV

finansieringsorganet ska informeras i 
förväg om alla sådana överlåtelser av 
äganderätt eller beviljanden av exklusiv 
licens. Bidragsavtalet ska fastställa 
tidsfrister för detta.

finansieringsorganet eller alla som deltar i 
åtgärden ska informeras i förväg om alla 
sådana överlåtelser av äganderätt eller 
beviljanden av exklusiv licens. 
Bidragsavtalet ska fastställa tidsfrister för 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 695
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Om det forskas på ett område av relevans 
för folkhälsan ska licenser till 
forskningsresultaten ha som villkor att de 
läkemedel, diagnoser och förfaranden 
som forskningen resulterar i finns att 
tillgå globalt.

Or. de

Motivering

Offentligfinansierade forskningsresultat bör finnas att tillgå för alla människor. Därför måste 
man inom ramen för den europeiska forskningen ta hänsyn, inte bara till vetenskaplig 
spetskompetens utan också till samhällsnytta. Hit hör att livsviktiga läkemedel ska finnas 
globalt tillgängliga.

Ändringsförslag 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagarna ska på något sätt identifiera 
bakgrundsinformationen för sina åtgärder i

Deltagarna ska på något sätt identifiera den 
nödvändiga bakgrundsinformationen för 
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en skriftlig överenskommelse. sina åtgärder i en skriftlig 
överenskommelse.

Or. fr

Ändringsförslag 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. De principer som sammanhänger med 
nyttjanderätten, enligt definitionen i 
denna artikel, utgör minimikrav som fritt 
får utökas av alla dem som deltar i en 
specifik åtgärd, förutsatt att de kommer 
överens om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen.

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen och riktas direkt till den 
deltagare som äger resultaten eller 
bakgrundsinformationen, om inte 
deltagarna föreskrivit annat i gemensamt 
avtal.
Nyttjanderätter kan avstås ifrån endast 
från fall till fall, efter det att 
ifrågavarande resultat eller 
bakgrundsinformation genererats, om 
inte annat gemensamt överenskommits 
om mellan deltagarna.
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Or. xm

Ändringsförslag 699
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen.

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen. Nyttjanderätter kan avstås 
ifrån endast från fall till fall, efter det att 
ifrågavarande resultat eller 
bakgrundsinformation genererats.

Or. en

Motivering

Avsikten med detta är att inte parterna ska utsättas för påtryckningar att i konsortieavtalet 
skriva under allmänna förklaringar om att avsäga sig nyttjanderättigheterna.

Ändringsförslag 700
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen.

1. Begäran om att utöva nyttjanderätt eller 
avstå från nyttjanderätt ska göras 
skriftligen, om inte annat överenskommits 
om mellan parterna.

Or. en

Ändringsförslag 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nyttjanderätt ska inte innefatta rätten 
att utfärda underlicenser, såvida inte 
ägaren av resultaten eller 
bakgrundsinformationen samtycker till 
detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Deltagare i samma åtgärd ska innan de 
ansluter sig till bidragsavtalet underrätta 
varandra om eventuella rättsliga 
restriktioner eller begränsningar för att 
bevilja tillgång till sin 
bakgrundsinformation. I senare avtal om 
bakgrundsinformation som ingås med en 
deltagare ska det säkerställas att 
nyttjanderätterna kan utövas.

3. Deltagare i samma åtgärd ska innan de 
ansluter sig till bidragsavtalet underrätta 
varandra om eventuella rättsliga 
restriktioner eller begränsningar för att 
bevilja tillgång till sin 
bakgrundsinformation. I senare avtal om 
bakgrundsinformation som ingås med en 
deltagare ska det säkerställas att 
nyttjanderätterna kan utövas.
Kommissionen eller finansieringsorganet 
ska underrättas om restriktionen eller 
restriktionerna innan bidragsavtalet 
genomförs och ska beakta hur 
restriktionen eller restriktionerna 
påverkar eller kommer att påverka 
förverkligandet av målen för det specifika 
projektet.  

Or. fr

Motivering

Meningen med detta är att inte sådant som är nödvändigt för att målen med åtgärden 
förverkligas ska finnas med på förteckningen över undantag från nyttjanderätten. Å andra 
sidan behövs de här undantagen, i sådana fall då förhandskunskaperna omfattas av avtal (till 
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exempel avtal om konfidentialitet, avtal om överföring av material) eller licenser med tredje 
part.

Ändringsförslag 703
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller nyttjanderätt kan rättvisa 
och rimliga villkor vara avgiftsfrihet.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt bör utgå eftersom den kan skapa missförstånd, i och med att ”avgiftsfrihet” är 
bara ett av de inslag som kan ingå i rättvisa och rimliga villkor.

Ändringsförslag 704
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller nyttjanderätt kan rättvisa 
och rimliga villkor vara avgiftsfrihet.

utgår

Or. en

Motivering

Se definitionen på ”rättvisa och rimliga villkor” som införts i artikel 2.

Ändringsförslag 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om detta är nödvändigt för att den 
förstnämnda ska kunna utföra sitt arbete 
inom åtgärden.

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd. 

Or. en

Ändringsförslag 706
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om detta är nödvändigt för att den 
förstnämnda ska kunna utföra sitt arbete 
inom åtgärden.

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om resultaten är nödvändiga för att 
den förstnämnda ska kunna utföra sitt 
arbete inom åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 707
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om detta är nödvändigt för att den 
förstnämnda ska kunna utföra sitt arbete 
inom åtgärden.

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd om resultaten är nödvändiga för att 
den förstnämnda ska kunna utföra sitt 
arbete inom åtgärden.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”nyttjanderätt” ersätts med ”resultat” eller ”bakgrundsinformation”, eftersom det 
är just resultaten eller bakgrundsinformationen som måste vara nödvändiga för att det ska 
vara påkallat med nyttjanderätt.

Ändringsförslag 708
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om detta är 
nödvändigt för att den förstnämnda ska 
kunna utföra sitt arbete inom åtgärden, med 
förbehåll för eventuella restriktioner enligt 
artikel 43.3.

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om denna 
bakgrundsinformation är nödvändig för 
att den förstnämnda ska kunna utföra sitt 
arbete inom åtgärden, med förbehåll för 
eventuella restriktioner enligt artikel 43.3.

Or. en

Motivering

Begreppet ”nyttjanderätt” ersätts med ”resultat” eller ”bakgrundsinformation”, eftersom det 
är just resultaten eller bakgrundsinformationen som måste vara nödvändiga för att det ska 
vara påkallat med nyttjanderätt.

Ändringsförslag 709
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om detta är 
nödvändigt för att den förstnämnda ska 
kunna utföra sitt arbete inom åtgärden, med 
förbehåll för eventuella restriktioner enligt 

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om denna 
bakgrundsinformation är nödvändig för 
att den förstnämnda ska kunna utföra sitt 
arbete inom åtgärden, med förbehåll för 



PE492.788v01-00 72/124 AM\907844SV.doc

SV

artikel 43.3. eventuella restriktioner enligt artikel 43.3.

Or. en

Ändringsförslag 710
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd, om detta är nödvändigt för att den 
förstnämnda ska kunna utnyttja sina 
resultat.

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd, om dessa resultat är nödvändiga
för att den förstnämnda ska kunna utnyttja 
sina egna resultat.

Or. en

Motivering

Ändringar i förtydligande syfte.

Ändringsförslag 711
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd, om detta är nödvändigt för att den 
förstnämnda ska kunna utnyttja sina 
resultat.

1. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
resultaten av en annan deltagare i samma 
åtgärd, om den förstnämnda deltagaren 
behöver den andra deltagarens resultat 
för att kunna utnyttja egna sina resultat.

Or. en

Motivering

Här föreslås en ändrad lydelse för att texten ska bli mera inriktad på forskning och 
innovation och tillnärmas forskarnas språk. I ett samarbetsprojekt diskuteras det om vad 
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deltagarna vill åstadkomma tillsammans, vilka patent/uppgifter etc. de kommer att behöva för 
detta och hur de kommer att använda resultaten. Diskussionen handlar inte om att bevilja 
eller inte bevilja nyttjanderätt. 

Ändringsförslag 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan tillgång ska efter överenskommelse
beviljas på rättvisa och rimliga villkor.

Sådan tillgång ska, om inte annat 
överenskommits, beviljas på rättvisa och 
rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 713
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan tillgång ska efter överenskommelse
beviljas på rättvisa och rimliga villkor.

Sådan tillgång ska, om inte annat 
överenskommits, beviljas på rättvisa och 
rimliga villkor.

Or. en

Motivering

Här föreslås en ändrad lydelse för att texten ska bli mera inriktad på forskning och 
innovation och tillnärmas forskarnas språk. I ett samarbetsprojekt diskuteras det om vad 
deltagarna vill åstadkomma tillsammans, vilka patent/uppgifter etc. de kommer att behöva för 
detta och hur de kommer att använda resultaten. Diskussionen handlar inte om att bevilja 
eller inte bevilja nyttjanderätt. 

Ändringsförslag 714
Seán Kelly
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Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan tillgång ska efter överenskommelse 
beviljas på rättvisa och rimliga villkor.

Sådan tillgång ska efter överenskommelse 
beviljas på rättvisa och rimliga villkor eller 
vara avgiftsfri.

Or. en

Motivering

Deltagarna ska helt själva få bestämma vilka villkor som ska gälla för tillgången till 
forskningsresultaten. Tillgången kan beviljas antingen på rättvisa och rimliga villkor eller 
också vara avgiftsfri.

Ändringsförslag 715
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om detta är
nödvändigt för att den förstnämnda ska
kunna utnyttja sina resultat, med förbehåll 
för eventuella restriktioner eller 
begränsningar enligt artikel 43.3.

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om den 
förstnämnda deltagaren behöver 
bakgrundsinformationen för att kunna 
utnyttja sina egna resultat, med förbehåll 
för eventuella restriktioner eller 
begränsningar enligt artikel 43.3.

Or. en

Ändringsförslag 716
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om detta är 
nödvändigt för att den förstnämnda ska
kunna utnyttja sina resultat, med förbehåll 
för eventuella restriktioner eller 
begränsningar enligt artikel 43.3.

2. En deltagare ska ha nyttjanderätt till 
bakgrundsinformation av en annan 
deltagare i samma åtgärd, om den 
förstnämnda deltagaren behöver 
bakgrundsinformationen för att kunna 
utnyttja sina egna resultat, med förbehåll 
för eventuella restriktioner eller 
begränsningar enligt artikel 43.3.

Or. en

Motivering

Här föreslås en ändrad lydelse för att texten ska bli mera inriktad på forskning och 
innovation och tillnärmas forskarnas språk. I ett samarbetsprojekt diskuteras det om vad 
deltagarna vill åstadkomma tillsammans, vilka patent/uppgifter etc. de kommer att behöva för 
detta och hur de kommer att använda resultaten. Diskussionen handlar inte om att bevilja 
eller inte bevilja nyttjanderätt. 

Ändringsförslag 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan tillgång ska efter överenskommelse
beviljas på rättvisa och rimliga villkor.

Sådan tillgång ska, om inte annat 
överenskommits, beviljas på rättvisa och 
rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 718
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan tillgång ska efter överenskommelse
beviljas på rättvisa och rimliga villkor.

Sådan tillgång ska, om inte annat 
överenskommits, beviljas på rättvisa och 
rimliga villkor.

Or. en

Motivering

Här föreslås en ändrad lydelse för att texten ska bli mera inriktad på forskning och 
innovation och tillnärmas forskarnas språk. I ett samarbetsprojekt diskuteras det om vad 
deltagarna vill åstadkomma tillsammans, vilka patent/uppgifter etc. de kommer att behöva för 
detta och hur de kommer att använda resultaten. Diskussionen handlar inte om att bevilja 
eller inte bevilja nyttjanderätt. 

Ändringsförslag 719
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En anknuten enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land ska, 
såvida inte annat föreskrivs i 
konsortieavtalet, också ha nyttjanderätt till 
resultat eller bakgrundsinformation på 
samma villkor om detta är nödvändigt för 
att utnyttja de resultat som tagits fram av 
den deltagare till vilken den är anknuten.

3. En anknuten enhet ska, såvida inte annat 
föreskrivs i konsortieavtalet, också ha 
nyttjanderätt till resultat eller 
bakgrundsinformation på rättvisa och 
rimliga villkor om den anknutna enheten 
behöver resultaten eller 
bakgrundsinformationen för att kunna
utnyttja de resultat som tagits fram av den 
deltagare till vilken den är anknuten.
Nyttjanderätten ska efterfrågas hos och 
utverkas direkt från den deltagare som 
äger resultaten eller 
bakgrundsinformationen.

Or. en

Motivering

Inskränkningen till ”medlemsstat eller ett associerat land” skulle kunna hindra utnyttjandet 
av resultaten och gör inte heller rättvisa åt forskningens globaliserade karaktär. De senare 
förslagen behövs för övervakningsändamål, med tanke på att anknutna enheter fått ökat 
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utrymme för nyttjanderätt i Horisont 2020 (inte längre bara i de fall där en anknuten enhet 
äger ett resultat).

Ändringsförslag 720
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En anknuten enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land ska, 
såvida inte annat föreskrivs i 
konsortieavtalet, också ha nyttjanderätt till 
resultat eller bakgrundsinformation på 
samma villkor om detta är nödvändigt för 
att utnyttja de resultat som tagits fram av 
den deltagare till vilken den är anknuten.

3. Om inte annat föreskrivs i artikel 43.1 a 
ska en anknuten enhet etablerad i en 
medlemsstat eller ett associerat land ska, 
såvida inte annat föreskrivs i 
konsortieavtalet, också ha nyttjanderätt till 
resultat och bakgrundsinformation på 
rättvisa och rimliga villkor om den 
anknutna enheten behöver resultaten och 
bakgrundsinformationen för att kunna
utnyttja de resultat som tagits fram av den 
deltagare till vilken den är anknuten.

Or. en

Motivering

Av omsorg om ökad tydlighet. ”Samma” villkor har ersatts med ”rättvisa och rimliga
villkor”. Dessutom bör man helst precisera att anknutna enheters nyttjanderätt bör ansökas 
om och utverkas från den deltagare som äger bakgrundsinformationen eller resultaten för att 
den sistnämnda ska kunna garantera att de kan spåras (om inte annat följer av artikel 43.1 a).

Ändringsförslag 721
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En begäran om tillgång enligt punkterna 
1, 2 och 3 får lämnas in upp till ett år efter 
det att åtgärden slutförts. Deltagarna får 
emellertid komma överens om en annan 

4. En begäran om nyttjanderätt enligt 
punkterna 1, 2 och 3 får lämnas in upp till 
ett år efter det att åtgärden slutförts eller 
efter det att den deltagare som framställer
begäran upphört delta i åtgärden.
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tidsfrist. Deltagarna får emellertid komma överens 
om en annan tidsfrist.

Or. en

Motivering

Avsikten är att komma till rätta med den särskilda situation som uppstår om deltagare 
frånträder en åtgärd innan den avslutats.

Ändringsförslag 722
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En begäran om tillgång enligt punkterna 
1, 2 och 3 får lämnas in upp till ett år efter 
det att åtgärden slutförts. Deltagarna får 
emellertid komma överens om en annan 
tidsfrist.

4. En begäran om nyttjanderätt enligt 
punkterna 1, 2 och 3 får lämnas in upp till 
ett år efter det att åtgärden slutförts eller 
efter det att den deltagare som framställer 
begäran upphört delta i åtgärden. 
Deltagarna får emellertid komma överens 
om en annan tidsfrist.

Or. en

Motivering

Ett förslag för att man ska komma till rätta med den särskilda situation som uppstår om 
deltagare frånträder en åtgärd innan den avslutats.

Ändringsförslag 723
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46 utgår
Nyttjanderätt för unionen och 

medlemsstaterna
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1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och 
övervaka unionens politik eller program, 
ha tillträdesrätt till resultaten av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering. 
Sådan nyttjanderätt är begränsad till 
icke-kommersiell och 
icke-konkurrenspräglad användning.
Sådan tillgång ska beviljas utan avgift.
2. För åtgärder inom verksamheten 
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”, ska unionens institutioner 
och organ samt medlemsstaternas
nationella myndigheter, i syfte att 
utveckla, genomföra och övervaka politik 
och program på detta område, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering. 
Utan hinder av artikel 43.2 ska sådan 
nyttjanderätt omfatta rätten att tillåta 
tredje parter att använda resultaten i 
offentlig upphandling om det gäller 
utveckling av kapacitet på områden med 
mycket liten marknad och risk för 
marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.
Sådan tillgång ska beviljas utan avgift, 
utom för användning i offentlig 
upphandling där den ska beviljas på 
rättvisa och rimliga villkor som ska 
överenskommas. Den unionsfinansiering 
som erhållits vid framtagning av 
resultaten ska beaktas fullt ut i 
fastställandet av rättvisa och rimliga 
villkor. Kommissionens 
säkerhetsbestämmelser ska tillämpas på 
sekretessbelagd information.

Or. en

Ändringsförslag 724
Vicky Ford, Christian Ehler
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Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
tillträdesrätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Sådan 
nyttjanderätt är begränsad till 
icke-kommersiell och 
icke-konkurrenspräglad användning.

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Sådan 
nyttjanderätt är begränsad till 
icke-kommersiell och 
icke-konkurrenspräglad användning och 
inbegriper inte rätten att bevilja 
underlicenser. Unionen ska förse den 
ägande deltagaren med tillräckliga bevis 
om att nyttjanderätten bidrar till 
utveckling, genomförande och 
övervakning av unionens politik eller 
program.

Or. en

Motivering

Förändringar som föreslagits av samordnarna för utveckling av ett förenklat konsortieavtal 
(Desca).

Ändringsförslag 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
tillträdesrätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Sådan 
nyttjanderätt är begränsad till 
icke-kommersiell och 
icke-konkurrenspräglad användning.

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. 
Nyttjanderätten till resultaten ska inte 
omfatta deltagarens 
bakgrundsinformation, inte ens i de fall 
då den behövs för att resultaten ska 
kunna användas. Sådan nyttjanderätt är 
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begränsad till icke-kommersiell och 
icke-konkurrenspräglad användning.

Or. en

Ändringsförslag 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
tillträdesrätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Sådan 
nyttjanderätt är begränsad till 
icke-kommersiell och 
icke-konkurrenspräglad användning.

1. Unionens institutioner och organ ska, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
unionens politik eller program, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. 

Or. en

Ändringsförslag 727
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sådan tillgång ska beviljas utan avgift. Sådan tillgång ska beviljas på villkor som 
parterna ska överenskomma om.

Or. en

Motivering

Förändringar som föreslagits av samordnarna för utveckling av ett förenklat konsortieavtal 
(Desca).
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Ändringsförslag 728
Vicky Ford

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För åtgärder inom verksamheten 
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”, ska unionens institutioner 
och organ samt medlemsstaternas 
nationella myndigheter, i syfte att 
utveckla, genomföra och övervaka politik 
och program på detta område, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en 
deltagare som har fått unionsfinansiering. 
Utan hinder av artikel 43.2 ska sådan 
nyttjanderätt omfatta rätten att tillåta 
tredje parter att använda resultaten i 
offentlig upphandling om det gäller 
utveckling av kapacitet på områden med 
mycket liten marknad och risk för 
marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

utgår

Sådan tillgång ska beviljas utan avgift, 
utom för användning i offentlig 
upphandling där den ska beviljas på 
rättvisa och rimliga villkor som ska 
överenskommas. Den unionsfinansiering 
som erhållits vid framtagning av 
resultaten ska beaktas fullt ut i 
fastställandet av rättvisa och rimliga 
villkor. Kommissionens 
säkerhetsbestämmelser ska tillämpas på 
sekretessbelagd information.

Or. en

Motivering

Strykningen har föreslagits av samordnarna för utveckling av ett förenklat konsortieavtal 
(Desca) eftersom det skulle bli betungande om resultaten vore förenade med nyttjanderätt och 
således avskräcka från eller hindra fortsatt utnyttjande, men också för att det inte finns någon 
tidsgräns och deltagarna skulle bli tvungna att hålla reda på de eventuella restriktionerna i 
åratal.
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Ändringsförslag 729
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För åtgärder inom verksamheten
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”, ska unionens institutioner och 
organ samt medlemsstaternas nationella 
myndigheter, i syfte att utveckla, 
genomföra och övervaka politik och 
program på detta område, ha nyttjanderätt 
till resultaten av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering. Utan hinder av artikel 
43.2 ska sådan nyttjanderätt omfatta rätten 
att tillåta tredje parter att använda 
resultaten i offentlig upphandling om det 
gäller utveckling av kapacitet på områden 
med mycket liten marknad och risk för 
marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

2. För åtgärder inom verksamheten 
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen” samt verksamheten inom 
samhällsutmaningen ”Hälsa, 
demografiska förändringar och 
välbefinnande”, ska unionens institutioner 
och organ samt medlemsstaternas 
nationella myndigheter, i syfte att utveckla, 
genomföra och övervaka politik och 
program på detta område, ha nyttjanderätt 
till resultaten av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering. Utan hinder av artikel 
43.2 ska sådan nyttjanderätt omfatta rätten 
att tillåta tredje parter att använda 
resultaten i offentlig upphandling om det 
gäller utveckling av kapacitet på områden 
med mycket liten marknad och risk för 
marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

Or. en

Motivering

Av tvingande hänsyn till allmänintresset bör EU ha nyttjanderätt till resultaten av forskning 
som EU finansierat inom verksamhet med anknytning till samhälleliga utmaningar. 

Ändringsförslag 730
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För åtgärder inom verksamheten 
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”, ska unionens institutioner och 
organ samt medlemsstaternas nationella 
myndigheter, i syfte att utveckla, 
genomföra och övervaka politik och 
program på detta område, ha nyttjanderätt 
till resultaten av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering. Utan hinder av artikel 
43.2 ska sådan nyttjanderätt omfatta rätten 
att tillåta tredje parter att använda 
resultaten i offentlig upphandling om det 
gäller utveckling av kapacitet på områden 
med mycket liten marknad och risk för 
marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

2. För åtgärder inom de särskilda målen 
för ”Samhällsutmaningar”, ska unionens 
institutioner och organ samt 
medlemsstaternas nationella myndigheter, i 
syfte att utveckla, genomföra och övervaka 
politik och program på detta område, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Utan 
hinder av artikel 43.2 ska sådan 
nyttjanderätt omfatta rätten att tillåta tredje 
parter att använda resultaten i offentlig 
upphandling om det gäller utveckling av 
kapacitet på områden med risk för 
marknadsmisslyckande eller där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För åtgärder inom verksamheten 
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”, ska unionens institutioner och 
organ samt medlemsstaternas nationella 
myndigheter, i syfte att utveckla, 
genomföra och övervaka politik och 
program på detta område, ha nyttjanderätt 
till resultaten av en deltagare som har fått 
unionsfinansiering. Utan hinder av artikel 
43.2 ska sådan nyttjanderätt omfatta rätten 
att tillåta tredje parter att använda 
resultaten i offentlig upphandling om det 
gäller utveckling av kapacitet på områden 
med mycket liten marknad och risk för 

2. För åtgärder inom verksamheten 
”Trygga samhällen” i det särskilda målet 
”Inkluderande, innovativa och trygga 
samhällen”, ska unionens institutioner och 
organ samt medlemsstaternas nationella 
och regionala myndigheter, i syfte att 
utveckla, genomföra och övervaka politik 
och program på detta område, ha 
nyttjanderätt till resultaten av en deltagare 
som har fått unionsfinansiering. Utan 
hinder av artikel 43.2 ska sådan 
nyttjanderätt omfatta rätten att tillåta tredje 
parter att använda resultaten i offentlig 
upphandling om det gäller utveckling av 
kapacitet på områden med mycket liten 
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marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

marknad och risk för 
marknadsmisslyckande och där ett 
övervägande allmänintresse föreligger.

Or. en

Ändringsförslag 732
Christian Ehler

Förslag till förordning
Kapitel 1 – avsnitt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SÄRSKILDA FALL utgår
Särskilda bestämmelser

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.
2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser för användare av 
infrastrukturen.
3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om nyttjanderätt, överförbarhet och 
spridning, som gäller för deltagare, 
forskare och alla parter som berörs av 
åtgärden.
4. När det gäller åtgärder för utbildning 
och rörlighet får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser om åtaganden för 
forskare som har nytta av åtgärden, 
äganderätt, nyttjanderätt och 
överförbarhet.
5. När det gäller samordnings- och 
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stödåtgärder får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning.
6. När det gäller instrument för små och 
medelstora företag och bidrag från 
finansieringsorgan inriktade på små och 
medelstora företag får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning.
7. När det gäller EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning.

Or. en

Ändringsförslag 733
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 utgår
Särskilda bestämmelser

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.
2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser för användare av 
infrastrukturen.
3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
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spetsforskning får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om nyttjanderätt, överförbarhet och 
spridning, som gäller för deltagare, 
forskare och alla parter som berörs av 
åtgärden.
4. När det gäller åtgärder för utbildning 
och rörlighet får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser om åtaganden för 
forskare som har nytta av åtgärden, 
äganderätt, nyttjanderätt och
överförbarhet.
5. När det gäller samordnings- och 
stödåtgärder får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning.
6. När det gäller instrument för små och 
medelstora företag och bidrag från 
finansieringsorgan inriktade på små och 
medelstora företag får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning.
7. När det gäller EIT:s kunskaps- och 
innovationsgrupper får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande 
och spridning.

Or. en

Ändringsförslag 734
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 47 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser Särskilda bestämmelser för särskilda slag 
av åtgärder

Or. en
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Ändringsförslag 735
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet eller detta 
är påkallat av omsorg om folkhälsan får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.

Or. es

Motivering

Här tas folkhälsan med bland bevekelsegrunderna till att bidragsavtalet får innehålla 
konkreta bestämmelser om spridning, sekretessbelagd information etc.

Ändringsförslag 736
Philippe Lamberts
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.

1. När det gäller åtgärder som involverar 
verksamhet inom ”Samhällsutmaningar”
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om ändringar i 
konsortiets sammansättning, 
sekretessbelagd information, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.

Or. en
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Ändringsförslag 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser för användare av 
infrastrukturen.

2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
eller forskningsinstitut får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser för 
användningen av infrastrukturen eller 
instituten.

Or. de

Motivering

Denna särbestämmelse måste också gälla för institut som grundas inom ramen för en 
infordran enligt Horisont 2020.

Ändringsförslag 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser för användare av
infrastrukturen.

2. När det gäller åtgärder för stöd till 
driften av befintlig eller ny 
forskningsinfrastruktur får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser för 
användares tillträde till infrastrukturen.

Or. en

Motivering

För att driftskostnaderna för Europas forskningsinfrastruktur delvis ska täckas med 
användaravgifter bör det inom de olika delarna av Horisont 2020 föreskrivas finansiering för 
att forskarna ska kunna få tillträde till infrastrukturen.
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Ändringsförslag 739
Francisco Sosa Wagner

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
nyttjanderätt, överförbarhet och spridning, 
som gäller för deltagare, forskare och alla 
parter som berörs av åtgärden.

3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning och åtgärder som hänför 
till en samhällsutmaning inom området 
”Hälsa, demografisk utveckling och 
välbefinnande” som hör ihop med pelaren 
Samhällsutmaningar, får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt 
om nyttjanderätt, överförbarhet och 
spridning, som gäller för deltagare, 
forskare och alla parter som berörs av 
åtgärden.

Or. es

Motivering

Här tas verksamhet som hänför sig till hälsa, demografisk utveckling och välbefinnande med 
bland bevekelsegrunderna till att bidragsavtalet får innehålla konkreta bestämmelser om 
spridning, sekretessbelagd information etc.

Ändringsförslag 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
nyttjanderätt, överförbarhet och spridning, 
som gäller för deltagare, forskare och alla 
parter som berörs av åtgärden.

3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning eller forskningsåtgärder 
inriktade på en samhällsutmaning ska
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om nyttjanderätt, 
överförbarhet och spridning, som gäller för 
deltagare, forskare och alla parter som 
berörs av åtgärden.
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Or. en

Ändringsförslag 741
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
nyttjanderätt, överförbarhet och spridning, 
som gäller för deltagare, forskare och alla 
parter som berörs av åtgärden.

3. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning eller forskningsåtgärder 
inom ”Samhällsutmaningar” får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om nyttjanderätt, 
överförbarhet och spridning, som gäller för 
deltagare, forskare och alla parter som 
berörs av åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När det gäller innovation av stor 
relevans för utvecklingsländernas behov, 
också på den globala hälsans område, ska 
kommissionen i bidragsavtalet ta med 
licensieringsvillkor av typ ”licenser för 
humanitära användningsändamål” för att 
biomedicinska produkter ska bli mer 
lättillgängliga och mer överkomligt 
prissatta i utvecklingsländerna.

Or. en
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Ändringsförslag 743
Marisa Matias

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. När det gäller forskning av 
övervägande allmänintresse (t.ex. 
forskning som kan komma att 
vidareutvecklas i form av ett livräddande 
läkemedel eller vaccin eller medicinsk 
diagnostik) ska det med hjälp av Global 
Access Licensing (enligt definitionen i 
artikel 40.1) garanteras att överkomligt 
prissatt behandling finns att tillgå för alla 
unionsmedborgare, liksom också för 
patienter i låg- och medelinkomstländer.

Or. en

Ändringsförslag 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Förslag till förordning
Artikel 47a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47a
Offentlig-privata partnerskap 

1. I enlighet med artikel 19 i förordning 
(EU) nr XX/XX [Horisont 2020] får 
Horisont 2020 genomföras genom 
offentlig-privata partnerskap, förutsatt att 
alla berörda parter förbinder sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
Horisont 2020.
2. Offentlig-privata partnerskap ska 
identifieras och genomföras på ett öppet 
och översiktligt sätt, på grundval av en 
bedömning av oberoende experter i 
enlighet med artikel 37 i denna 
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förordning. 
Bedömningen ska baseras på följande 
kriterier:
(a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå 
och mervärdet för instrumentet om ett 
offentlig-privat partnerskap.
(b) Graden av inverkan på näringslivets 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor, genom 
fastställandet av tydliga och mätbara mål 
för samhället och konkurrenskraften, 
bland annat sysselsättningsskapande samt 
utbildningsmål, samt genom ansvar för 
att målen nås.
3. Kommissionen kan överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till 
offentlig-privata partnerskap, under 
förutsättning att följande villkor uppfylls 
och fastställs i ett avtal:
(a) Alla parters långsiktiga engagemang 
samt deras balanserade bidrag på 
grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.
(b) Omfattningen av de resurser som 
berörs och förmågan att mobilisera 
ytterligare investeringar i forskning och 
innovation.
(c) En tydlig definition av uppgifterna för 
varje part och överenskomna 
resultatindikatorer under den valda 
perioden.
(d) Komplementaritet med andra områden 
inom Horisont 2020 och 
överensstämmelse med unionens 
strategiska agenda för forskning och 
innovation.
(e) Medverkan i partnerskapet från alla 
berörda parter inom hela värdekedjan, 
inklusive slutanvändare, små och 
medelstora företag och offentliga 
forskningsinstitut.
4. Reglerna för deltagande och spridning 
för offentlig-privata partnerskap som 
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inrättats och finansierats genom Horisont 
2020 samt förfarandena för utvärdering 
och urval av projektförslag inom ramen 
för dem ska vara helt förenliga med 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen].
5. Unionens engagemang i dessa 
partnerskap kan ske i någon av följande 
former:
(a) Finansiella bidrag från unionen till 
projekt som genomförs gemensamt på 
grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, med förbehåll för 
ändring av de grundläggande rättsakterna 
och med vittgående hänsyn tagen till 
resultaten av den kostnads–nyttoanalys 
som görs som ett led i den 
konsekvensbedömning som föreskrivits 
för detta instrument samt för att uppfylla 
kriterierna i punkt 2 i denna artikel, 
varvid bidragstagarna ska utgöras av nya 
offentlig-privata partnerskap som 
grundats enligt artikel 187 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, eller 
till andra finansieringsorgan enligt 
artikel [55.1 b v eller vii] i förordning 
(EU) nr XX/XX [budgetförordningen]. 
Denna form av partnerskap ska endast 
tillämpas då omfattningen av de 
eftersträvade målen och storleken på de 
resurser som krävs motiverar det och då 
antingen målet inte kan nås med andra 
former av partnerskap eller då nödvändig 
hävstångseffekt inte kan göras gällande.
(b) Avtal mellan de parter som avses i 
punkt 1, som anger målen för 
partnerskapet, parternas respektive 
åtaganden och resultatindikatorer, 
tillsammans med de resultat som ska 
uppvisas, inklusive forsknings- och 
innovationsverksamhet som kräver stöd 
från Horisont 2020.

Or. de
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Motivering

Offentlig-privata partnerskap bör inrättas enbart i sådana fall att de skapar ett mervärde, 
jämfört med andra instrument (i form av att industrin medverkar, att en hävstångsverkan 
uppnås med avseende på privata medel eller att hela värdekedjan blir konkurrenskraftigare). 
På så sätt gör man rättvisa åt särdragen hos detta slag av forskningsstöd, utan att man 
behöver avvika från reglerna för deltagande. Alltså uppfylls det viktiga kravet på förenkling.

Ändringsförslag 745
Bernd Lange

Förslag till förordning
Artikel 47a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 47 a
När det gäller åtgärder inom ett område 
av relevans för folkhälsan ska det i 
bidragsavtalet föreskrivas att 
forskningsresultaten med hjälp av 
strategier för tekniköverföring ska göras 
tillgängliga för alla.

Or. de

Motivering

Offentligfinansierade forskningsresultat bör finnas att tillgå för alla människor. Därför måste 
man inom ramen för den europeiska forskningen ta hänsyn, inte bara till vetenskaplig 
spetskompetens utan också till samhällsnytta. Hit hör att livsviktiga läkemedel ska finnas 
globalt tillgängliga.

Ändringsförslag 746
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48 utgår
Priser
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Tilldelning av pris ska ske på villkor att 
lämpliga skyldigheter i fråga om publicitet 
godkänns. Arbetsprogrammet eller 
arbetsplanen får ange särskilda 
skyldigheter i fråga om utnyttjande och 
spridning.

Or. en

Ändringsförslag 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser om ägande, 
nyttjanderätt, utnyttjande och spridning, 
inbegripet licensieringsvillkor, ska 
fastställas i tilldelningsvillkoren för 
priser, för att resultaten ska nyttiggöras 
maximalt och finnas tillgängliga på bred 
bas och till överkomligt pris.

Or. en

Ändringsförslag 748
Ioannis A. Tsoukalas

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser, framför allt om 
ägande, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning, ska fastställas i 
tilldelningsvillkoren för priser, för att 
resultaten ska nyttiggöras maximalt och
finnas tillgängliga på bred bas och till 
överkomligt pris.
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Or. en

Ändringsförslag 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 48 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den upphandlande myndigheten ska äga 
de resultat och de uppgift som genererats 
och bevilja icke-exklusiva licenser till 
tredje parter för att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor.

Or. en

Ändringsförslag 750
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 49 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upphandling, förkommersiell upphandling 
och offentlig upphandling av innovativa 

lösningar

Förkommersiell upphandling och offentlig 
upphandling av innovativa lösningar

Or. en

Motivering

I artikel 35 står det att unionsfinansiering kan utformas endast som förkommersiell 
upphandling eller upphandling av innovativa lösningar och därför behövs det inte några 
särskilda arrangemang för immateriella rättigheter för andra former av offentlig upphandling 
än dessa bägge.

Ändringsförslag 751
Vicky Ford
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Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Upphandling, förkommersiell 

upphandling 
och offentlig upphandling av innovativa 

lösningar
1. Om inte annat anges i inbjudan att 
lämna anbud, ska resultat som erhållits 
genom upphandling genomförd av 
kommissionen ägas av unionen.
2. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering ska 
fastställas i kontrakten om förkommersiell 
upphandling för att säkerställa största 
möjliga nyttiggörande av resultaten och 
för att undvika otillbörligt gynnande. Den 
uppdragstagare som tar fram resultat i 
förkommersiell upphandling ska äga 
åtminstone de tillhörande immateriella 
rättigheterna. De upphandlande 
myndigheterna ska åtminstone ha 
avgiftsfri nyttjanderätt till resultaten för 
egen användning samt rätten att bevilja, 
eller ålägga deltagande uppdragstagare 
att bevilja, icke-exklusiva licenser till 
tredje parter att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor utan rätt att 
bevilja underlicenser. Om en 
uppdragstagare inte lyckas utnyttja 
resultaten kommersiellt inom en i 
kontraktet fastställd period efter den 
förkommersiella upphandlingen, ska den 
överlåta äganderätten till resultaten till de 
upphandlande myndigheterna.
3. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering får 
fastställas i kontrakten om offentlig 
upphandling av innovativa lösningar för 
att säkerställa största möjliga 
nyttiggörande av resultaten och för att 
undvika otillbörligt gynnande.



AM\907844SV.doc 99/124 PE492.788v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 752
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49 utgår
Upphandling, förkommersiell 

upphandling och offentlig upphandling 
av innovativa lösningar

1. Om inte annat anges i inbjudan att 
lämna anbud, ska resultat som erhållits 
genom upphandling genomförd av 
kommissionen ägas av unionen.
2. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering ska 
fastställas i kontrakten om förkommersiell 
upphandling för att säkerställa största 
möjliga nyttiggörande av resultaten och 
för att undvika otillbörligt gynnande. Den 
uppdragstagare som tar fram resultat i 
förkommersiell upphandling ska äga 
åtminstone de tillhörande immateriella 
rättigheterna. De upphandlande 
myndigheterna ska åtminstone ha 
avgiftsfri nyttjanderätt till resultaten för 
egen användning samt rätten att bevilja, 
eller ålägga deltagande uppdragstagare 
att bevilja, icke-exklusiva licenser till 
tredje parter att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor utan rätt att 
bevilja underlicenser. Om en 
uppdragstagare inte lyckas utnyttja 
resultaten kommersiellt inom en i 
kontraktet fastställd period efter den 
förkommersiella upphandlingen, ska den 
överlåta äganderätten till resultaten till de 
upphandlande myndigheterna.
3. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering får 
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fastställas i kontrakten om offentlig 
upphandling av innovativa lösningar för 
att säkerställa största möjliga 
nyttiggörande av resultaten och för att 
undvika otillbörligt gynnande.

Or. en

Ändringsförslag 753
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat anges i inbjudan att 
lämna anbud, ska resultat som erhållits 
genom upphandling genomförd av 
kommissionen ägas av unionen.

utgår

Or. en

Motivering

I artikel 35 står det att unionsfinansiering kan utformas endast som förkommersiell 
upphandling eller upphandling av innovativa lösningar och därför behövs det inte några 
särskilda arrangemang för immateriella rättigheter för andra former av offentlig upphandling 
än dessa bägge.

Ändringsförslag 754
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Uppfinnaren ska förbli ägare till 
resultaten och nyttjanderätt ska beviljas
de upphandlande myndigheterna, såväl 
för egen användning som för rätten att 
utnyttja.
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Or. en

Motivering

Vid offentlig upphandling är det gängse bruk att uppfinnaren är ägare till de immateriella 
rättigheterna och detta måste förbli regel, oavsett nivån för finansiering av instrumentet 
(bidrag, upphandling, förkommersiell upphandling eller upphandling av innovativa 
lösningar). Att EU är ägare måste förbli ett undantag som kommer i fråga om uppfinnaren 
inte utnyttjar resultaten.

Ändringsförslag 755
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Att resultaten utnyttjas av tredje part, 
såsom det föreskrivs i bestämmelserna om 
deltagande och spridning, bör emellertid 
begränsas till att unionens eller den 
upphandlande medlemsstatens/de 
upphandlande medlemsstaternas behov 
tillgodoses, och något kommersiellt 
utnyttjande från tredje parts sida får inte 
komma i fråga. Ägaren får vägra upplåta 
sådana rättigheter till tredje part om 
ägarens berättigade intressen tar skada. 

Or. en

Motivering

En begränsning av utnyttjandet av resultat, varvid det bör tas hänsyn till unionens behov, 
samtidigt som ägarens berättigade intressen garanteras skydd.

Ändringsförslag 756
Christian Ehler

Förslag till förordning
Rubrik IIIa (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser

Or. en

Ändringsförslag 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
Upphandling, förkommersiell 

upphandling och upphandling av 
innovativa lösningar

Upphandling, förkommersiell 
upphandling och upphandling av 
innovativa lösningar
1. Varje upphandling som utförs av 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstater ska omfattas av reglerna 
för offentlig upphandling som fastställs i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och förordning 
(EU) nr XX/XX [den delegerade 
förordningen].
2. Unionsfinansieringen kan ske i form av 
förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
utförs av kommissionen tillsammans med 
upphandlande myndigheter från 
medlemsstaterna och associerade länder.
Upphandlingsförfarandena
(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall, direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 
2009/81/EG,



AM\907844SV.doc 103/124 PE492.788v01-00

SV

(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i
länder som är associerade till 
Horisont 2020, om detta är motiverat av 
målen för åtgärden,
(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),
(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
Det ur den upphandlande myndighetens 
synvinkel ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet ska fastställas enligt de olika 
kriterier som är kopplade till föremålet för 
det offentliga kontraktet i fråga. Dessa 
kriterier ska förutom pris eller kostnader 
omfatta andra kriterier som är kopplade 
till kontraktsföremålet i fråga, till exempel 
kvalitet, inklusive tekniska förtjänster, 
estetiska och funktionella egenskaper, 
tillgänglighet, utformning med tanke på 
alla användare, miljöegenskaper och 
innovativ karaktär, inklusive bland annat 
ytterligare innovativa lösningar som går 
utöver de minimikrav som fastställts i 
meddelandet om upphandling, det 
beskrivande dokumentet eller inbjudan att 
bekräfta intresse.
3. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering ska 
fastställas i kontrakten om förkommersiell 
upphandling för att säkerställa största 
möjliga nyttiggörande av resultaten och 
för att undvika otillbörligt gynnande. Den 
uppdragstagare som tar fram resultat i 
förkommersiell upphandling ska äga 
åtminstone de tillhörande immateriella 
rättigheterna. De upphandlande 
myndigheterna ska åtminstone ha 
avgiftsfri nyttjanderätt till resultaten för 
egen användning samt rätten att bevilja, 
eller ålägga deltagande uppdragstagare 
att bevilja icke-exklusiva licenser till 
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tredje parter att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor utan rätt att 
bevilja underlicenser. Om en 
uppdragstagare inte utnyttjar resultaten 
kommersiellt inom en i kontraktet 
fastställd period efter den 
förkommersiella upphandlingen, ska 
uppdragstagaren överlåta äganderätten 
till resultaten till de upphandlande 
myndigheterna.
4. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering får 
fastställas i kontrakten om offentlig 
upphandling av innovativa lösningar för 
att säkerställa största möjliga 
nyttiggörande av resultaten och för att 
undvika otillbörligt gynnande.

Or. en

Ändringsförslag 758
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
Priser

1. Unionsfinansiering kan utformas som 
priser enligt definitionen i [avdelning VII] 
i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen]. Användningen av 
priser ska uppmuntras, men ska inte 
ersätta ordentligt strukturerad 
finansiering.
2. Tävlingsreglerna ska anges i 
arbetsprogrammet.
3. Tävlingsreglerna ska fastställa 
åtminstone kraven för deltagande, 
beviljandekriterier, inklusive tidsfrist för 
förslag och tidsfrist för tilldelning, 
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prissumman och betalningsarrangemang.
Priser får inte tilldelas direkt utan tävling 
och ska offentliggöras årligen.
4. Tävlingsbidrag ska utvärderas av en 
expertpanel med utgångspunkt i de 
offentliggjorda tävlingsreglerna.
Priserna ska sedan tilldelas av den 
ansvariga utanordnaren, på grundval av 
utvärderingen från expertpanelen vars 
medlemmar, utgående från sin 
bedömning av bidragens kvalitet, fritt får 
avgöra om de vill rekommendera 
tilldelning av priser.
5. Prissumman ska inte vara kopplad till 
de kostnader mottagaren ådragit sig.
6. Om genomförandet av en åtgärd eller 
ett arbetsprogram förutsätter att en 
mottagare av ett unionsbidrag tilldelar 
tredje part priser, får denna mottagare 
överlämna dessa priser förutsatt att 
tävlingsreglernas minimiinnehåll 
definieras strikt i bidragsbeslutet eller 
bidragsavtalet mellan mottagaren och 
kommissionen, utan något utrymme för 
skönsmässig bedömning.
7. I fråga om spridning av resultat ska 
avdelning III i denna förordning 
tillämpas. Ytterligare skyldigheter 
avseende spridning eller utnyttjande av 
resultaten ska anges i tävlingsreglerna.
8. I fall där ett pris inte tilldelas inom 
tidsfristen som anges i tävlingsreglerna 
ska de medel som anslagits för tävlingen 
omfördelas för samma ändamål enligt 
förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].

Or. en

Motivering

Flyttats hit från artiklarna 34 och 48. Punkterna 3–6 består av den nuvarande texten i 
förslaget till budgetförordning, som ännu diskuteras vid trepartsförhandlingarna, och kan 
komma att utgå när förslaget antas. Punkt 7 lägger till viktiga bestämmelser om immateriella 
rättigheter och spridning av resultat. Punkt 8 säkerställer att medel som anslagits enligt 
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Horisont 2020 hålls inom gränsen för budgeten för forskning, utveckling och innovation, 
särskilt om det nya instrumentet för incitamentspriser förfelar sin verkan.

Ändringsförslag 759
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49b
Upphandling, förkommersiell 

upphandling och upphandling av 
innovativa lösningar

1. Varje upphandling som utförs av 
kommissionen tillsammans med 
medlemsstater ska omfattas av reglerna 
för offentlig upphandling som fastställs i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och förordning 
(EU) nr XX/XX [den delegerade 
förordningen].
Unionsfinansieringen kan ske i form av 
förkommersiell upphandling eller 
upphandling av innovativa lösningar som 
utförs av kommissionen tillsammans med 
upphandlande myndigheter från 
medlemsstaterna och associerade länder 
eller av unionens organ tillsammans med 
upphandlande myndigheter från 
medlemsstaterna och associerade länder.
Upphandlingsförfarandena
(a) ska följa principerna om öppenhet, 
icke-diskriminering, likabehandling, sund 
ekonomisk förvaltning, proportionalitet 
och konkurrensregler, och i tillämpliga 
fall, direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 
2009/81/EG,
(b) får föreskriva särskilda villkor, 
exempelvis att den upphandlade 
verksamheten för förkommersiell 
upphandling endast får utföras inom 
medlemsstaternas territorium eller i 
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länder som är associerade till Horisont 
2020, om detta är motiverat av målen för 
åtgärden,
(c) får tillåta att flera kontrakt beviljas 
genom samma förfarande (flera 
leverantörer),
(d) ska föreskriva tilldelning av kontrakt 
till den eller de anbudsgivare som har det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
3. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering ska 
fastställas i kontrakten om förkommersiell 
upphandling för att säkerställa största 
möjliga nyttiggörande av resultaten och 
för att undvika otillbörligt gynnande. Den 
uppdragstagare som tar fram resultat i 
förkommersiell upphandling ska äga 
åtminstone de tillhörande immateriella 
rättigheterna. De upphandlande 
myndigheterna ska åtminstone ha 
avgiftsfri nyttjanderätt till resultaten för 
egen användning samt rätten att bevilja, 
eller ålägga deltagande uppdragstagare 
att bevilja, icke-exklusiva licenser till 
tredje parter att utnyttja resultaten på 
rättvisa och rimliga villkor utan rätt att 
bevilja underlicenser. Om en 
uppdragstagare inte utnyttjar resultaten 
kommersiellt inom en i kontraktet 
fastställd period efter den 
förkommersiella upphandlingen, ska 
uppdragstagaren överlåta äganderätten 
till resultaten till de upphandlande 
myndigheterna.
4. Särskilda bestämmelser om äganderätt, 
nyttjanderätt och licensiering får 
fastställas i kontrakten om offentlig 
upphandling av innovativa lösningar för 
att säkerställa största möjliga 
nyttiggörande av resultaten och för att 
undvika otillbörligt gynnande.

Or. en
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Ändringsförslag 760
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49c
Finansieringsinstrument

1. Finansieringsinstrument kan ta någon 
av de former som avses i och ska 
genomföras i enlighet med [avdelning 
VIII] i förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] och får 
kombineras, såväl med varandra som med 
bidrag som finansieras genom unionens 
budget, inklusive genom Horisont 2020.
2. I enlighet md artikel [54] i förordning 
(EU) nr XX/XX [budgetförordningen] får 
kommissionen delegera 
genomförandeuppgifter och förvaltning 
av finansieringsinstrumenten till EIB, 
EIF och andra finansinstitut. 
3. I enlighet med artikel [18.2] i 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] ska intäkter och 
återbetalningar som genereras av ett 
finansieringsinstrument inrättat enligt 
förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020] anvisas till det 
finansieringsinstrumentet.
4. Intäkter och återbetalningar som 
genereras av den finansieringsfacilitet 
med riskdelning som inrättats enligt 
beslut nr 1982/2006/EG och den första 
delen av det instrument för innovativa 
små och medelstora företag med hög 
tillväxt (GIF1) som inrättats enligt 
Europaparlamentets och rådets 
beslut 1639/2006/EG ska anvisas till det 
efterföljande finansieringsinstrumenten 
enligt förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].
5. Kommissionen ska se till att alla slag av 
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finansiella intermediärer, inklusive 
nationella och regionala banker, liksom 
också regionala investeringsbanker, i 
tillräcklig grad medverkar vid 
genomförandet av 
finansieringsinstrumenten.

Or. en

Ändringsförslag 761
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49d
Offentlig-privata partnerskap

1. I enlighet med artikel 19 i förordning 
(EU) nr XX/XX [Horisont 2020] får 
Horisont 2020 genomföras genom 
offentlig–privata partnerskap, förutsatt att 
alla berörda parter förbinder sig att stödja 
utvecklingen och genomförandet av 
Horisont 2020.
2. Offentlig-privata partnerskap ska 
identifieras på ett öppet och översiktligt 
sätt, på grundval av en bedömning av 
oberoende experter i enlighet med 
artikel 37 i denna förordning. 
Bedömningen ska baseras på samtliga 
följande kriterier:
(a) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå 
och mervärdet för instrumentet om ett 
offentlig-privat partnerskap.
(b) Graden av inverkan på näringslivets 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
socioekonomiska frågor.
3. Kommissionen kan överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till 
offentlig–privata partnerskap, under 
förutsättning att följande villkor uppfylls 
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och fastställs i ett avtal:
(a) Alla parters långsiktiga engagemang 
på grundval av en gemensam vision och 
tydligt definierade mål.
(b) Omfattningen av de resurser som 
berörs och förmågan att mobilisera 
ytterligare investeringar i forskning och 
innovation.
(c) En tydlig definition av uppgifterna för 
varje part och överenskomna viktiga 
resultatindikatorer under den valda 
perioden.
4. Reglerna för deltagande och spridning 
för offentlig-privata partnerskap som 
inrättats och finansierats genom 
Horisont 2020 ska vara helt förenliga med 
förordning (EU) nr XX/XX 
[budgetförordningen] samt reglerna i 
denna förordning, med undantag för fall 
då detta är nödvändigt på grund av 
särdragen i deras verksamhet.
Reglerna för offentlig–privata 
partnerskap får avvika från unionens 
tjänsteföreskrifter i den mån som de 
rättsakter som inrättar dessa organ enligt 
artikel 1a.2 i tjänsteföreskrifterna inte 
föreskriver att tjänsteföreskrifterna ska 
tillämpas.
5. Avvikelser från reglerna som anges i 
punkt 2 och de specifika orsakerna till 
sådana avvikelser ska årligen meddelas 
till Europaparlamentet och rådet i ett 
arbetsdokument. I arbetsdokumentet ska 
man också redogöra för framstegen mot 
uppfyllandet av de syften för vilka de 
enskilda enheterna inrättades, samt visa 
på betydelsen av de tidigare nämnda 
avvikelserna för de framsteg som 
uppnåtts.
6. Unionens engagemang i dessa 
partnerskap kan ske i någon av följande 
former:
(a) Finansiella bidrag från unionen till 
gemensamma företag som bildats på 
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grundval av artikel 187 i EUF-fördraget 
inom ramen för det sjunde 
ramprogrammet, med förbehåll för 
ändring av de grundläggande 
rättsakterna, till nya offentlig–privata 
partnerskap som inrättats på grundval av 
artikel 187 i EUF-fördraget, och till 
övriga finansieringsorgan som avses i 
artikel [55.1 b v eller vii] i förordning 
(EU) XX/XX [budgetförordningen]. 
Denna form av partnerskap ska endast 
tillämpas då omfattningen av de 
eftersträvade målen och storleken på de 
resurser som krävs motiverar det.
(b) Avtal mellan de parter som avses i 
punkt 1, som anger målen för 
partnerskapet, parternas respektive 
åtaganden, viktiga resultatindikatorer, 
och resultat som ska uppvisas, inklusive 
identifiering av forsknings- och 
innovationsverksamhet som kräver stöd 
från Horisont 2020.

Or. en

Ändringsförslag 762
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49e
Partnerskap mellan offentliga aktörer

1. Reglerna i denna förordning ska även 
tillämpas på partnerskap mellan 
offentliga aktörer i enlighet med 
artikel [20] i förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020].
2. Partnerskap mellan offentliga aktörer 
som finansieras genom 
ERA-NET-instrumentet kan vara 
berättigade till medfinansiering genom 
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Horisont 2020, under förutsättning att 
följande villkor uppfylls:
(a) En avsevärd nivå av tidigare 
finansiella åtaganden från de enheter som 
deltar i gemensamma 
ansökningsomgångar och åtgärder.
(b) Harmoniserade regler och villkor för 
genomförande av de gemensamma 
ansökningsomgångarna och åtgärderna.
Partnerskap mellan offentliga aktörer får 
stödjas antingen inom eller mellan de 
prioriteringar som anges i artikel 5.2, 
särskilt genom:
3. Gemensamma 
programplaneringsinitiativ i enlighet med 
artikel 185 i EUF-fördraget kan vara 
berättigade till medfinansiering genom 
Horisont 2020, under förutsättning att 
följande villkor uppfylls:
(a) Ett befintligt behov för en riktad 
genomförandestruktur i enlighet med 
artikel 185 i EUF-fördraget.
(b) Ett stort engagemang av de deltagande 
länderna för vetenskaplig integration, 
förvaltningsintegration och finansiell 
integration.
(c) Mervärdet av åtgärder på unionsnivå.
(d) En kritisk massa med avseende på 
berörda programs storlek och antal, hur 
väl de verksamheter som omfattas 
överensstämmer med varandra och hur 
mycket av relevant forskning de täcker.
4. Kommissionen kan överlåta uppgifter 
som avser budgetgenomförande till ett 
gemensamt programplaneringsinitiativ, 
under förutsättning att följande villkor 
uppfylls och fastställs i ett avtal:
(a) En tydlig definition av det mål som 
eftersträvas och dess relevans för målen i 
Horisont 2020 och för unionens politiska 
mål mer generellt.
(b) Tydliga finansiella åtaganden från de 
deltagande länderna, inbegripet tidigare 
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åtaganden att sammanföra nationella 
och/eller regionala investeringar för 
transnationell forskning och innovation.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 49f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49f
Instrument för små och medelstora 

företag
1. Endast små och medelstora företag kan 
delta i ansökningsomgångar enligt det 
särskild instrumentet för små och 
medelstora företag som avses i artikel [18] 
i förordning (EU) nr XX/XX 
[Horisont 2020]. De ska uppmuntras till 
att delta tillsammans med andra företag, 
forskningsorganisationer och universitet.
När ett företag en gång bekräftats vara ett 
litet eller medelstort företag ska denna 
rättsliga ställning förutsättas gälla under 
projektets hela löptid, till och med i 
sådana fall där företaget växer så pass att 
det överskrider de gränsvärden som 
föreskrivs i definitionen på små och 
medelstora företag.
2. Ansökningsomgångar enligt 
instrumenten för små och medelstora 
företag ska vara öppna 
ansökningsomgångar och i möjligaste 
mån följa en bottom-up-strategi. En 
förenklad bedömningsprocess i två steg 
kan tillämpas om det anges i 
arbetsprogrammet, under förutsättning att 
ingen förlängning av den övergripande 
utvärderingsprocessen ges.
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3. I enlighet med artikel 17a får ”tiden för 
ingående av kontrakt” inom instrumentet 
för små och medelstora företag inte 
överskrida sex månader.
3. I enlighet med denna förordning kan 
bidragsavtalet som ingås inom ramen för 
instrumentet för små och medelstora 
företag innehålla specifika bestämmelser, 
särskilt om underleverantörsavtal, 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och
spridning av resultat.
4. Om bidragsavtalet som ingåtts inom 
instrumentet för små och medelstora 
företag måste ses över under den tid då en 
åtgärd genomförs, särskilt avseende 
ändringar i konsortiets sammansättning, 
ska ett förenklat översynsförfarande 
tillämpas.
5. Kommissionen ska garantera tillräcklig 
komplementaritet mellan instrumenten 
för små och medelstora företag inom 
Horisont 2020 och programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag samt system och 
instrument som upprättats tillsammans 
med medlemsstaterna, exempelvis 
Eurostars gemensamma program.

Or. en

Ändringsförslag 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Förslag till förordning
Artikel 49g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49g
Snabbförfarande för innovation

1. Varje rättslig enhet som får delta i 
verksamhet som omfattas av del II 
(”Industriellt ledarskap”) och del III 
(”Samhällsutmaningar”) i det särskilda 
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programmet (förordning (EU) xy/2012) 
ska få lämna in förslag för behandling 
enligt instrumentet Snabbförfarande för 
innovation.
Inom del II (”Industriellt ledarskap”) får 
förslag lämnas in inom varje område av 
teknik som identifierats enligt det 
särskilda målet ”Ledarskap inom 
möjliggörande och industriell teknik” 
inom [det särskilda programmet], utan 
några begränsningar för forskningstemat.
Inom del III (”Samhällsutmaningar”) får 
förslag lämnas in inom varje 
samhällsutmaning, utan begränsningar 
vad gäller området för teknik.
2. Förslagen får inlämnas när som helst. 
Kommissionen ska, vid en fastställd 
tidpunkt, inleda en utvärderingsperiod. 
Tiden från och med att en 
utvärderingsperiod inleds och ett pris 
tilldelas får inte överskrida sex månader.
3. För det första ska förslagen rangordnas 
enligt kriterierna ”inverkan” och ”kvalitet 
och effektivitet vid genomförande”. För 
det andra ska ”spetskompetens” vara det 
utslagsgivande tilldelningskriteriet och 
avgöra den slutliga rangordningen som 
leder fram till beslutet om pristilldelning.
4. Eftersom det rör sig om ett 
snabbförfarande får högst fem rättsliga 
enheter delta i en åtgärd.
3. Bidraget från Horisont 2020 ska 
fastställas i enlighet med den nya 
artikel 22.3a.

Or. en

Motivering

Med vederbörlig hänsyn tagen till att programmet syftar till en omläggning i riktning mot 
innovation måste Horisont 2020 ha minst ett instrument som systematiskt gör det möjligt för 
innovativa idéer att utvärderas och finansieras när som helst, med hjälp av ett snabbt, 
standardiserat och tillförlitligt förfarande. Ett instrument med öppna ansökningsomgångar 
eller en ”bottom-up-strategi” där bidrag garanterat säkert utbetalats inom sex månader 
skapar visshet om att innovativa idéer inte riskerar bli föråldrade innan ett projekt äntligen 
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kan komma i gång. Detta kommer också att öka deltagandet från näringslivshåll.

Ändringsförslag 765
Christian Ehler

Förslag till förordning
Artikel 49h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49h
Andra särskilda bestämmelser

1. När det gäller åtgärder som involverar 
säkerhetsrelaterad verksamhet får 
bidragsavtalet innehålla särskilda 
bestämmelser, särskilt om förkommersiell 
upphandling, upphandling av innovativa 
lösningar, ändringar i konsortiets 
sammansättning, sekretessbelagd 
information, fri tillgång till 
forskningspublikationer, utnyttjande, 
spridning, överlåtelse och licensiering av 
resultat.
2. För verksamhet inom 
säkerhetsrelaterad forskning och teknisk 
utveckling får finansiering uppgå till 
maximalt 100 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna, 
tillsammans med ett ytterligare 
schablonbelopp på 20 % för att täcka de 
indirekta kostnaderna för en åtgärd, eller 
70 % av de sammanlagda 
stödberättigande kostnaderna, om de 
faktiska indirekta kostnaderna deklareras, 
i särskilda fall som gäller utveckling av 
kapacitet på områden med mycket liten 
marknad och risk för 
marknadsmisslyckande eller påskyndad 
utveckling av utrustning för att bemöta 
nya hot, när detta föreskrivs i 
arbetsprogrammet. 
3. När det gäller åtgärder för stöd till 
befintlig eller ny forskningsinfrastruktur 
får bidragsavtalet innehålla särskilda 
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bestämmelser för användningen av 
infrastrukturen.
4. När det gäller EFR:s åtgärder för 
spetsforskning får bidragsavtalet 
innehålla särskilda bestämmelser, särskilt
om nyttjanderätt, överförbarhet och 
spridning, som gäller för deltagare, 
forskare och alla parter som berörs av 
åtgärden.
5. När det gäller åtgärder för utbildning 
och rörlighet får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser om åtaganden för 
forskare som har nytta av åtgärden, 
äganderätt, nyttjanderätt och 
överförbarhet.
6. När det gäller samordnings- och 
stödåtgärder får bidragsavtalet innehålla 
särskilda bestämmelser, särskilt om 
äganderätt, nyttjanderätt, utnyttjande och 
spridning av resultat.

Or. en

Ändringsförslag 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Förslag till förordning
Bilaga 0 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA 0 
Kommissionens kod för bästa praxis

Kommissionen, inklusive organ och 
byråer som handlar på kommissionens 
vägnar ska följa nedanstående principer i 
samband med alla projekt inom 
Horisont 2020: 

Anbudstid
Kortare tider för beslutsfattande om 
framgångsrika anbud är en prioritering. 
Utgående från egenskaperna hos varje 
särskild anbudsinfordran bör det dock 
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också tas vederbörlig hänsyn till följande:
Tydliga och översiktliga mekanismer för 
utveckling av anbudsinfordringar om 
särskilda ärenden kommer att möjliggöra 
likvärdiga förutsättningar och ett ökat och 
öppnare deltagande. Konsekvens bör i 
detta avseende iakttas så långt som 
möjligt inom programmen och 
temaområdena.
Om kommande anbudsinfordringar 
aviseras i rimligt god tid på förhand 
hinner eventuella deltagare bilda 
anbudskonsortier innan 
anbudsinfordringarna offentliggörs, så att 
anbuden får högre kvalitet.
Om tiden från och med att en 
anbudsinfordran offentliggörs till och 
med att inlämningsfristen utgår är rimligt 
lång kan resultatet bli högre kvalitet på 
anbuden och mera likvärdiga 
förutsättningar för deltagare med olika 
grad av administrativ kapacitet, olika 
erfarenhet av deltagande i 
unionsfinansierade program, olika språk 
och olika kunskaper i engelska.
Fristerna bör planeras med hänsyn tagen 
till alla infordringar som EU går ut med 
och till det akademiska årets och 
företagsårets gång hos eventuella 
deltagare.

Tid för beviljande
Tiden för beviljande ska i snitt vara 
sex månader från och med att 
förhandlingarna om ett inlämnat anbud 
påbörjats. Kommissionen ska sammanlagt 
använda högst 60 arbetsdagar för att 
slutföra sitt interna arbete, i vilket ska 
ingå arbetet med att förbereda all relevant 
information och dokumentation, sköta 
utvärderingen och underteckna 
dokumenten för beviljande. Deltagarna 
ska få sammanlagt minst 60 arbetsdagar 
för att förbereda all relevant information 
och dokumentation som krävs.
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Om så är lämpligt till följd av särdragen 
hos någon viss anbudsinfordran bör man 
ta vederbörlig hänsyn till att göra 
utvärderingen i två faser för att minska 
kostnaderna med att förbereda förslag 
som inte har framgång. Vid sådana 
förfaranden ska tiden för beviljande i snitt 
vara nio månader. Konsekvens bör råda 
vid utformningen av förslag när detta 
förfarande används och sökandena måste 
få tillräckligt med tid för att hinna 
förbereda den andra fasen.
Kommissionen ska sträva efter att det ska 
gå så snabbt som praktiskt möjligt, både 
att fatta beslut och göra förfrågningar om 
ytterligare information. Kommissionen 
ska söka undvika att ålägga deltagare att 
omformulera eller omförhandla delar av 
ett anbud som inledningsvis varit 
framgångsrikt, om det inte finns ett 
välgrundat och välmotiverat skäl till detta.
Deltagarna ska få rimligt med tid för att
förbereda den information och 
dokumentation som krävs för projekten.
När kommissionen utformar 
ansökningsdokumenten och fastställer 
tidsfristerna ska kommissionen vara 
uppmärksam på att varken små och 
medelstora företag eller akademiker vid 
universiteten brukar ha någon större 
specifik kapacitet att ställa samman 
administrativa dokument, i den mån 
sådan kapacitet alls föreligger hos dem. 
Upprepade inslag bör undvikas i 
ansökningsdokumenten, bidragsavtalen 
eller de styrkande dokumenten. 
Kommissionen ska inte be deltagarna om 
sådan information som redan finns att 
tillgå inom kommissionens förvaltning, 
om inte informationen behöver 
uppdateras. Här ska kommissionen 
tillämpa principen om att ”det räcker med 
en gång”, alltså att information som 
redan sänts in till administrationen inte 
än en gång ska efterfrågas av någon 
annan enhet inom administrationen, så 
att företagen inte behöver hålla på med att 
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skicka in information som myndigheterna 
redan fått på andra vägar.
Kommissionen ska såvitt möjligt undvika 
att ställa upp sådana tidsfrister att 
eventuella deltagare blir tvungna att 
skicka in dokument under sedvanliga lov-
och semesterperioder i den akademiska 
världen och bland företagen.
Kommissionen ska försöka begränsa 
tidsåtgången för det pappersarbete som 
behövs efter det att ett bidragsavtal gjorts 
till 15 arbetsdagar.
I lämpliga fall, såsom för små och 
medelstora företag, kan det vara till nytta 
om kommissionen inte behöver kräva en 
del av eller någonting alls av den 
dokumentation som deltagarna är 
skyldiga att sända in, om 
dokumentationen redan nyligen sänts in 
till kommissionen i samband med ett 
annat förfarande och under förutsättning 
att de relevanta dokumenten utfärdats 
inom en fastställd rimlig tid och 
fortfarande är giltiga. I sådana fall skulle 
den berörda deltagaren kunna anmodas 
att på heder och samvete förklara att 
dokumenten redan sänts in i samband 
med ett tidigare förfarande – varvid det 
ska anges vilket – och bekräfta att 
situationen förblivit oförändrad.
Kommissionen ska inte få kräva 
deltagarna på sådana fakta eller uppgifter 
som kommissionen lätt och kostnadsfritt 
själv kan ta reda på i en vederbörligt 
styrkt elektronisk databas (till exempel 
företagsdata). 
Kommissionen ska inte ställa upp några 
mål för deltagandet i enskilda 
anbudsinfordringar.

Tid för utbetalning
Deltagare som utfört sitt avtalsenliga 
arbete bör få betalning inom rimlig tid.
Kommissionen ska se till att deltagarna 
får de pengar de har rätt till inom 
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30 dagar efter det att nödvändiga 
handlingar insänts till kommissionen. 
Kommissionen ska underrätta den 
projektansvarige och deltagarna om 
eventuella regelstridigheter eller om att 
ytterligare handlingar behövs inom två 
veckor efter det att uppgifter insänts till 
kommissionen. Om ingen sådan 
underrättelse mottas ska kommissionen 
ha ansvaret för att utestående fordringar 
på kommissionen betalas.
Kommissionen ska införa åtgärder för att 
projektsamordnarna utan dröjsmål ska 
fördela projektanslagen rättvist och 
proportionerligt, i enlighet med 
bidragsavtalet, och så att varje partner får 
den del av anslagen som den är berättigad 
till. Om inte annat överenskommits 
mellan alla deltagare får 
projektsamordnarna inte innehålla eller 
dela upp förfinansieringsbetalningar utan 
den projektansvariges samtycke, framför 
allt inte när det gäller små och medelstora 
företag. Sådana överenskommelser bör 
klart och tydligt framgå av 
konsortieavtalet och godkännas av den 
projektansvarige.
När en betalning gjorts till 
projektsamordnaren ska kommissionen 
meddela betalningsbeloppet och 
betalningsdatumet till deltagarna.
Om en eller flera partner inte slutfört det 
arbete som de enligt avtalet skulle utföra 
eller om de inte insänt den information 
eller dokumentation som krävs till 
projektsamordnaren eller till 
kommissionen, då ska detta inte hindra att 
projektsamordnaren sänder in 
dokumentation till kommissionen på 
övrig(a) partners vägnar och inte heller 
att kommissionen verkställer utbetalning 
till övrig(a) partner.
Om nya partner går med i ett projekt efter 
det att bidragsavtalet förhandlats fram ska 
detta inte ändra omfånget av anslagen till 
de ursprungliga partnerna, om inte annat 
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överenskommes mellan dessa eller om 
inte den arbetsmängd som de nya 
partnerna ska utföra är avsevärd olik.
Kommissionen ska genomföra ett 
hierarkiskt revisionsförfarande där det ses 
till att stödmottagarnas revisorer följer 
vedertagna normer och uppfyller de 
revisionskrav som gäller för 
Horisont 2020. På det här sättet kommer 
man att slippa flerdubbla revisioner, så att 
förvaltningen blir tydligare och enklare 
för deltagarna, Kommissionen får inte 
begära in några ytterligare uppgifter efter 
det att en revision redan insänts.
Det kommer att åligga EU att rapportera 
om sina betalningsrutiner genom att med 
två års mellanrum lägga fram statistik av 
vilken det framgår hur lång tid det i 
dagens läge tar innan det betalas för 
arbeten som utförts. Betalningstiderna 
ska definieras som tiden från och med att 
det slutförda projektet fått sin 
slutpåteckning både av 
projektsamordnaren och den 
projektansvarige (varvid tiden för 
påteckningen inte får vara längre än en 
månad efter det att projekten slutförts) till 
dess att avräknade medel finns 
tillgängliga på deltagarens bankkonto.
På deltagarens begäran ska det i 
bidragsavtalen tas hänsyn till det 
akademiska läsårets och företagsårets 
gång. Detta kommer särskilt att gälla 
sådana projekt till vilka doktorander 
måste rekryteras, eftersom dessa knappast 
kommer att finnas till förfogande mitt 
under det akademiska läsåret.

Prövning
Kommissionen ska inrätta ett formellt 
förfarande för överklagande för 
deltagarna, i vilket det kan ingå att det 
utses en ombudsman enkom för 
forsknings- och innovationsprojekt enligt 
Horisont 2020. Kommissionen ska, genom 
att i all skriftväxling med deltagare eller 
ansökande ingående offentliggöra hur 
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överklagande och prövning går till, se till 
att deltagarna känner till alla förfaranden 
för överklagande och prövning som de 
kan anlita. Förfarandet ska präglas av 
insyn och såväl resultaten som 
beslutsfattandet ska göras tillgängligt för 
deltagarna.
Deltagarna ska få lämna in klagomål om 
allt som sammanhänger med deras 
medverkan i Horisont 2020. 
Överklaganden behöver inte 
nödvändigtvis gälla bara hur 
utvärderingen av förslag 
förfarandemässigt skötts.
Kommissionen ska, inom 30 dagar efter 
det att ett överklagande mottagits, besvara 
det med ett preliminärt beslut.
 I enlighet med direktiv 2008/52/EG och 
Europaparlamentets resolution av den 
13 september 2011 om tillämpning av 
direktivet om medling i medlemsstaterna, 
dess inverkan på medlingen och dess 
utnyttjande i domstolarna 
(2011/2026(INI)) får kommissionen och 
deltagarna, om ett klagomål inte kan 
handläggas tillfredsställande genom 
kommissionens interna formella 
förfarande för handläggning av klagomål 
(ombudsmannen eller något likvärdigt 
organ), komma överens om att lösa tvisten 
genom ett förlikningsförfarande enligt 
förfarandereglerna för ett 
förlikningscentrum.  
Förlikningscentrumet ska antingen ha 
varit föremål för överenskommelse mellan 
kommissionen och deltagaren/deltagarna 
eller finnas med på en förteckning över av 
kommissionen godkända 
förlikningscentrum.
Kommissionen ska avsätta 0,5 % av 
budgeten för Horisont 2020 för projekt 
som till en början misslyckats, men efter 
prövningsförfarandet utvärderats positivt. 

Meddelanden
Förfarandet för etiska godkännanden ska 
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medge insyn för deltagarna och de 
ansökande, framför allt när förfarandet 
leder till att projekt blir försenade i 
starten. Det bör inte krävas att 
upplysningar som redan sänts in vid en 
anbudsinfordran sammanställs på nytt för 
etiskt godkännande. Kommissionen ska, i 
mån av möjlighet, göra sitt godkännande 
utgående från alla upplysningar som 
sökanden(a) redan sänt in i anbudet och 
inte begära ytterligare upplysningar, 
annat än om kommissionen kan bevisa att 
de är absolut nödvändiga. 
Deltagare ska kunna kommunicera direkt 
med de projektansvariga om 
förvaltningen av ett projekt eller 
agerandet från en projektsamordnares 
sida vid upprepade tillfällen gett 
anledning till oro. En frånvarande 
projektansvarig ska se till att deltagarna 
kan kontakta den projektansvariges 
ställföreträdare, som bör kunna fatta 
beslut i den projektansvariges frånvaro. 
Kontaktuppgifter för av ärendet berörda 
tjänstemän inom kommissionen måste 
tillgängliggöras och föras ut till 
deltagarna för kännedom.
På deltagarnas begäran och för att 
deltagarna ska kunna förbereda framtida 
anbud ska kommissionen ge respons till 
de sökande om anbud som inte lyckats, 
bland annat om deras starka och svaga 
punkter enligt bedömning av de 
oberoende experter som avses i artikel 37 i 
bestämmelserna om deltagande och 
spridning.

Or. en


